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NUSHASI 5 KURUŞTUR ETEM iZZET 

"Yeni 
Rusya,, Yeni· kabine vaziyeti ku.rtaracak mı? 

Kıymetli arkada9unız Fa~ih 
Rıfkı Bey milli kütüphanemıze 
kıymetli bir eser daha kazan
dırdı: Yeni Rusya .... 

M. Laval kabineyi tekrar teşkil etti! Gazi Hz. 
Ruıya coğrafyaca bütün ta

rihimizde komşuluk ettiğimiz 
ve tarihçe iki buçuk asırdan 
beri hemen her ehemmiyetli 
hadisede temasta bulunduğu
muz bir memlekettir. Bilhassa 
1917 den beri Rusyada cere
yan eden hadiseler yalnız kom 
tuluk ve tarihi münaıebet iti• 
barile değil, bütün cihan haya 
hna taalluku haysiyetile de bil 
yük bir merak ve alaka uyan
dırmı9tır. Sovyet Rusyayı bi.z 
ecnebi gazete, mecmua ve kı
taplanndan öğreniyorduk. Bun 

Almanlar sllAhlanmak hakkını 
ve şark hudutlarının 

Gazi Hz., dün Do.'n1abahçe sa· 
ıayrnda meşgul olmuşlar, hiç bir 
tarafa çıkmadıkları gibi ziyaret 
te kabul etmemişlerdir, Dün ak
şam Darülfünun Emim' Muam
mer Raşit ve Edebiyat fakültesi 
reisi Muzaffer B. /er Saraya gi
derek bUvasıta Gazi Hz. ne arzı 
tazimat etmişlerdir. 

~ lann da içinde birçok tezatlar 
vardı. Bu tezatlan halletmek 
bugün de yarın da .ko~9um~ 
olan bu büyük mılletın yem 
hayatını kendi milli gözlerimiz 
le görmek ve hükümlerimizi 
bu sağlam mü9ahedeye istinat 
ettirmek bizim için en lüzumlu 
şeylerden biri idi. 

lıte Falih Rıfkı Bey evvel
ki sene Rusyada yaptığı bir 
tetkik seyahatinde bu sağlam 
görüşü elde etmif, "Yeni Rus
ya,, adını tatıyan kitabi!e bu 
görü9leri Türk milletine mal 
etmittir. "Yeni Ruıya,, iki ci
hetle mühimdir. Bir defa gör
mesini bilen ve zihni ve ruhu 
inkılap ale§lerile yanan F alib 
Rıfkınm görü9lerini tesbit etti 
ği için ... Falih Rıfkı Bey met
rutiyetten ıonra neslinin yetit
tirdiği en atqli muharrirlerden 
biridir. Onun gözleri her teced 
düt ve inkılip hareketine kar
tı panldar. Rusya ııibi 14 se
neden beri dünya için muamma 
keailmit bir inkılap memleketin 
de bu gözlerin dolaımaaı ve 
bu rubun harekete gelmesi fÜp 
be yok ki çok kıymetli bir se-
9!ere verir. itte "Yeni Rusya., 
kitabı bu semeredir. 

Diğer taraftan bu eaey üı
lubile de çok cazip ve kuvvetli 
bir edebiyat eseri olmu9tur. 
Falih Rıfkı Bey lisan ve üılup 
bahıinde de en yeni ve en ileri 
safta bulunuyor. Etrafında gü
rültü yapmaksızın yazı uslubıi
muza onun verdiği yenilik bir
çok gürültülerle ileri ıürülmüt 
teceddütlerden daha yüksek
tir. Falih Rıfkı Beyin uslubun 
da onun çabuk görüşleri, ruhu
nun ini feveranları canlanmıt 
aibi tereasüm eder. Kısa kısa 
cümleler arasında en derin gö
rütleri, en ice ıezitleri ve en 
umulmaz kavrayıılan ifade e
d~ bu üslup kendinden evvel
kılerden çok aynlmıı yeni nes
le mahsus yeni yazı hareketi
nin parlak ve mütekamil bir 
batlangıcı olmuştur. 

Mevzu un ehemmiyetine, 
Yazanın görüşlerindeki kuvvet 
ve ualubundaki yükaeklik inzi
mam edince, "Yeni Rusya,, 
nı!' yeni Türk nesli için ehem
lllıyetle okunacak ve üzerinde 
diitünölecek bir eser tetkil et
tiğini ıöylemeğe bile hacet kal 
maz. Eserin diğer bir meziyeti 
de §Udur ki, Falih Rıfkı Bey, 
bu kitabında tamamile bitaraf 
ve yalnız memleketini düşü
nür bir müşahit aıfatile hare
ket ebnittir. Ruayadan bahıe
den birçok ecnebi muharrirler 
Bolşevik rejimine ya taraftar, 
Yahut düşman olarak kalem 
Yilrütmütlerdir. Bu sebepten 
de eserleri bir propaganda eıe
ri olınuı fakat ıırf hakikati bil 
inek istiyen okuyucuyu çok de 
fa f ırtmııbr. Falih Rıfkı böy 
le hareket etmemittir. "Yeni 
Rusya,, yı okurken, insan mu
harririn gözleri Ruıyada, rubu 
't'e fikri Türkiyede olarak hare 
~et ettiğini derhal hilfediyor. 
~lib Rıfkı Bey Ruıyada ne 

&ordu iae, onu yazmııtır. Bu 
~~tabidin düşünceleri Rusya 
iın değil, Türkiye içindir. 

•erde Rusyanın yeni rejimib:r ait en bitaraf 111aJUınat ile 
•her Türkiyenin bu malu

;•ttan nasıl ve ne yolda istifa
b ~ k~ebileceği endişesinin de 
~1 .. 1m oldu u ilk nazarda gö-

11.i Yor. 

B ka ar bitaraf bir tetkik 

, tashihini de isteyecekler m ? 
Bulgarların tamirat bedellerini vermemek husu-

Gümrük ve 
inhisarlar 

sundaki kararları Romanyada 
olduğu kadar Yunanistanda da heyecan uyandırdı 

Başvekalet ve Hariciye nazrrlığmr deruhte eden M. Lava/ 
ve yeni kabineye girenlerden M. Tardieu 

PARIS 14 A.A. - Kabine tqkil 
edilınittir. M. Lava!, baıvekil ve ha
riciye nazınchr, M. Catala dahiliye, 
M. Tardieu harbiye ve M. Fould zi
raat nezaretlerini deruhte etmiıler
clir. 

Diğer nuırlar yerlerinde kalmıt
lardır. Dahiliye ve ziraat nezaretle
rindeki müıteıarlar değişmemiıtir. 
M. Laval kabine ukad8§larmı M. 
Doumer'e takdim ettikten ıonra mat 
huata bervecbi ati beyanatta bulun
muıtur: 

M. Briaod'ı ziyaretim etna11nda 
yeni bükiimete müzaheret ve yardı
mını eıirgememeıi ve istediği tekil
de büyük tecrübe ve saliibiyetlerin
den hükumeti müstefit etmesi için 
tiddetle ısrar ettim, Bugün bu mese
le hakkında M. Briand'la tekrar gö
rüşeceğim. 

Hükümet salı ırünü mecliı huzu
runa çıkacaktır, 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

•• • 
Usküdardaki Ihsaniye 
bayırı güzelleşiyor 

Dün ağaç dikme merasimi yapıldı 
ve Vali B. de bir çam ağacı dikti 

Çam dikme merasiminde Vali Muhiddin Bey 

Dün Üaküdarda lbsaniye ba-
yırında ağaç dikme ıner ıimi 
yapıldı. 

Köprüden 15,30 da ~areke! 
eden Üsküdar poıtası ıle valı 
ve belediye reisi Muhiddin, 
mektupçu Haluk, gazetecile~ ve 
zevatı saire Üsküdara geçtıler 
ve iskelede Üsküdar kaymaka
mı izzettin Bey tarafından kar 
tılandılar. 

iskeleden çıktıktan sonra ih
zar edilen otomobillerle evveli 
belediye karşısında tamir edi
len bina gezildi. Bu binaya mal
müdürlüğü, tapu ve aair daire
ler yerlettirilecektir. Bazı tah
sil ıubeleri kısmen yerle,miı
tir. Dairelerin burada toptan 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ve bu kadar memleketçi düşün 
celerle dolu olan bu eser mat
buat sahasında pek mühim bir 
hadise te~kil eder. Daha l!!'i· 

vel Cenubi Amerikadan, İtalya 
dan Arnavutluktan ve Make· 

' 

. . 

Bir çam dikilirken. 

donyadan bize birçok bilgiler 
ve düşünceler getirmiş olan Fa 
lih Rıfkı Beyi bu yeni ve çok 
orijinal eserinden dolayı ayn
ca tebrik ederiz. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Daha neler 
lstegorlar? 

Rana Bey bugün 
Istanbula geliyor 

[Fransızlar buhranı çabuk yendi
ler. Fakat Almanyadan timdi de ye
ni yeni sesler yükıeliyor. Avrupadan 
aon gelen haberlere bakılırıa, Alman 
ya tamirat bedellerinin ilgasından 
maada daha baıka ıeyler de isteyor 
ve bu İstedikleri de ehem;::ıiyeti iti
barile tamirat meselesinden aıaiı 
değildir. Yani aıağı yukarı V craail
les muahedesinin külliyen tadili 
mevzuu bahaoluyor. 

ANKARA, 14 (Telefon) 
Gümrük ve inhisarlar vekili Ra 
na Bey bu aktamki trenle lstan 

Meıela Cemiyeti Aknm nezdin
de Almanyanın murahhası bulunan 
Baron V. Relnbaben kendisi ile ya
pılan bir mülakatta ~ok ıayanı dik
kat ıeyler söylemektedir. Mumaile
yh ezcümle diyor ki: 

- ". Terki teslihat bahsinde -
biç olmazsa şimdilik _ bütün dev
letlerin tam bir surette teslibatı ter
ketmelerini temenni etmem. Fakat 
sadece Almanyaya tahmU edilen bir 
cepheli mecburiyetlere nibıyet ver
mek lizımd11. Bu meselede tasrih 
etınelr istediğim nolrtı JUdUr: Al
manyanın kemmiyet değil, keyfiyet 
nolrtai naza11ndan teslılıatına, mü
saade etmeli veyaJ!ut böyle bir hak
kı teslim edilme1idir. Bu dı Cenev
redelci tuki teslihat mıılravelesinin 
SJ üncü fıkrası mucibince tasdik 
edilen Almanyamn mim hakimiye
ti ile tevem olmalıdır, 
Biz şark hudutla11mn da ta.sbihini 

isteyoruz. Zira şimdiki hal, Alma
TJya için tabammülsuz bir vazı"yet 
ihdas etmektedir. Sarahaten il§ve 
edeyim ki, bu tashihi hudut arzu
~u, ht!r hangi bı'r memlekete Jrarşı 
hasmane bir histen ileri gelmeyor. 
Kuvvete hiç bir zaman müracaat et
mek fikri olmaluuzın, lladtH:e adı

/etin tecellisi eme1inden teve/Jüt e
diyor. Alman hOkllıneti prlı erızi-

(Devamı 6 ıncı sıbifede) 

·--···-··-···-····--·-·-··········---
Yeni bir telsiz 
istasyonu 

Hühumet Eaıtern şir
keti ile mevcut 

mukaveleyi feshediyor 
ANKARA 14 (Telefon) - Hü

kumet Eastem kumpanyuı ile mu
kavelesini feshetmek için Meclisten 
sali.biyet isteyecektir, Zaten kum
panya da 1 Mayıs 927 tarihli muka
velenin feshi ile yeni bir mükavele 
aklini teklif eımiıti. Hükumet lmpc 
rial and lntednational Communicati 
on Llsnited kuınpanYuı ile bir mu
kavele imzalıyacaktır. Bu mukavele 
tesbit edilmiıtir. 

Eutern ile mukavele feshedildi
ği takdirde telgraf varidatının sene
de yüz kırk bin lira artacağı tetkikat 
neticesinde anlllfılmıştır. 

Y alruz Eastern'in gitmesi ile u
mumi muhaberatın teahhuruna mey
dan vermernek için bedeli azami üç 
yüz bin lira tutacak bir istasyon in
§8 edilecektir .Bu istasyonu inta ede 
cek olan kumpanya bu parayı faiz
ıiz ve münhasıran telgraf varidatı 
fazlaaından olacak ve istasyonu bü
kiimete teslim edecektir. 

Mukavele ıcraitine göre, şirket 
lstanbulda tahsis edilecek yerlerde 
Türkiye ve Büyük Beritanya arasın
da çok iyi ve devamlı. bir irtibat te
minine müsait ve telıız telgrafın ıon 
fenni terakkiyatını ihtiva eden bir 
verici istasyonu ve bir alıcı istasyonu 
tesiı edecektir. 

Bu iıtaıyonların teıiaatı mukave
lenameni~ imzası tarihinden itibaren 
on iki aylık bir müddet zarfında ik
mal edilecektir. lıtaay lar işletme
ye konuldukları tarihten itibaren 
posta ve telgraf idaremizin ıruıh adde 
dileceklerdir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Rana Bey 

bula hareket etmi§tir. istasyon
da gümrük muhafaza umum ku 
mandam Seyfi Paıa ve vekalet 
erkanı tarafından teşyi olun
muıtur. Rana Bey latanbulda 
10 gün kadar kalacak, inhiıar
lar ve gümrük te,kilatı hakkın 
da tetkikatta bulunacaktır. ____ ,_ ........ __ , ___ _ 

Gümrükler umum muhafaza 
kumandanı Seyfi P§. 

Se ıfi Pş. 
ışe başladı 

Gümrük muhafaza 
kumandanlığı 

karargah heyeti 

Zabitan tefrik edildi 

ANKARA, 14 (Telefon) 
Gümruk Muhafaza Umum Ku
mandanı Seyfi Pt. bugün Güm
rük ve inhisar Vekaletine gele
rek kumandanlık iflerile met
gul olmuıtur, Şehirde kuman
danlık için bir bina taharri edil 
mektedir. Bu bina bulununcaya 
kadar Seyfi Paşa vekalet bina
sı dahilinde ifayi vazife edecek 
tir. Kumandanlığın karagab be 
yetinde çalışacak ümera ve zabi 
tan Milli Müdafaa Vekaleti ta
rafından tefrik olunmuttur. 
Memnu mıntakalarda, kara ve 
denizde yapılan kaçak takibatı
nın ıekli ile kaçak takibatının 
hang' ahvalde gümrük mmtaka 
!arı haricine sirayet ettirileceği 
hakkında Heyeti vekile bir ka
rarname netredecektir. Ku
mandanlık karargah heyetine 
tefrik edilen ve yeniden tetkil 
olunacak kıt' al ara izam oluna-

( Devamı 6 ıncı sahifede) 

Odada verilen çay ziyafetinde davetliler. 

Odanın 50 inci yıldön · 
mü dün tes'it edildi-

Bu münasebetle odanın elli seneli 
mesaisi de davetlilere izah edildi 

Dün lstanbul Ticaret ve Sanayi 
odasının 50 inci yıldönümü idi. 

Odanın yanm asırlık tarihini ka
patan bu yıtclönümü dün davetli ze
vabn huzuru İle ve meraıimle teı'it 
edildi. 

Davetliler, Vali Muhiddin Bey, 
C. H. F. lstanbul Vilayet heyeti rei. 
si Cevdet Kerim Bey, lstanbul meb'
usu Vasıf Bey, Salah Cimcoz B. v.s. 
zevat muayyen vakitte Odada bu
lunuyorlardı. lktısat vekaleti Ticaret 
müstqan Hüsnü Bey de Veı.aJet 
namına içtimada bulunuyordu. 

Toplantıyı Oda !>irinci reis vekili 
Habip zade Ziya Bey bir nutukla 
açtı, Ziya Bey ezcümle dedi ki: 

Memleketimizde ilk defa olarak1882 
ıeneıinin bugiinünde reımen açı
lan Odamız, biraz sonra tarihçesi ay
nca arzedileceii veçhile, Türkiye 
iktısadiyat Hhasma haylı yanırhk 
gÖstermit olduğundan bu naçiz hiz
metlerini fahrile yô.deder. 

Meırutiyetin ili.rundan jki ıene 
ıonraya kadar, ziraat itleri de bera
ber olarak çalışan Odamız, 326 tari
hinde yalnız Ticaret ve Sanayi itle
rile ittigal etmek üzere yeni bir saf
haya ginniş ve eılö mesaisinden bir 
dereceye kadar daha muntazam fa
aliyet ibrazına muvaffak olmuıtur. 
Milli Hükiimetimizin teıekkülü ve 
Cümhuriyetimizin teeıaüıünden son
ra yeni kanun ve nizamlarla muasır 
uıul ve vazifelerin icabatı daire.inde 
kanuni salahiyetleri iktisap ve ihraz 
eden memleketin bu en kıdemli Oda
ıı, ticaret ve sanayii en mühim olan 
lıtanbulda teşkilatını tevsi ederek 
ticaret ve sanayi erbabının medekle
rinde inkitafına ve dolayııile memle
ket iktisadiyatında haiz olduğu mev
kii elde etmeye gayret eylemittir. Bu 
vazifenin ehemmiyetini müdrik ola
rak çahtan Odamız, imkinın müsaa
desi nisbetinde, muvaffak olduğunu 

Vali Bey odada. 

tevazu ile ve bahtiyarlıkla arzeder. 
Vaziyetin icabatını, zaınanınd 

takdjr ile, li.zım gelen tedbirleri itti 
haz eden H ükiımetimizin bu kıyme 
li müzaheretleri, buna liyik oldukl 
rıru her suretle izhar eden ıayretl 
ticaret ve sanayi erbabı arkadaıları 
mızın çalışmaları sayesinde tqekkü 
lümüzün pek faideli neticelere •asıl 
olacağına samimi İtminan ve kanaa 
tınuzı fahrile arz ve ızhar ederken 
bu toplanmamız veailesile de büyü 
kurtarıcı Ulu Gazimize ve muktedir 
Hükômet ricalimize tazimkir bi11i 
yatunızı arz •e muvaffakiyetimizin 
devamı temenniyatmı tekrar eyi 
rim. 

Bundan ıonra Ticaret müıte 
Hüsnü Bey künüye geldi ve bilhu
sa ıunları söyledi: 

"Odanızın ellinci senesini tea" 
münasebetile 1 ktısat vekili Bey -

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Fırans; __:_Makineyi beraber yaptık. Fskst. lJyle mükemmel 

oldu ki evvela •enin a .. rinds tecriiM M]scalimı 



Sigasl Tefrika: 52 

Birinci Millet Meclisi 
Yazan: Edi.nıe Meb'aau 

M. Şeref 

HARüCt HABERLER\ 
Tahdidi Rus - Romen Hint 
T eslihat Müzakeratı Kongrecileri 

En geni ve mebzul harp 
varta/arına karşı İngiltere ve Amerikada 

ne düşünüyorlar? 
Riga müzakerabnın 

inkıtaa 
uğradığı bildiriliyor 

T opJu tevkif at 
devam ediyor 

Garp cephesi kumandanı İsmet Paşa meclisteki 
izahabna devam ediyordu.. 

Taburları bizim harbi umu
mide bir tabura bıraktığımız 
malzemenin iki misli, üç miıli, 
dört misli malzeme ile kaqımı 
za çıkmıtlardı. Bu vesait tama
.:nen memleketimizde kaldı ve 
bizim elimizde kaldı. Talim ve 
terbiye ve büyük harekatın 
sevk ve idaresi hususunda har
bi umuminin bütün tecarübünü 
rehberi harekat ittihaz eden 
bu ordu ve bas tecarübünü de 
bütün malzemesi gibi kimilen 
Büyük Millet meclisi orduları
na devretmitşir. Ordularımızın 
diğer bir hassasım arzetmek is 
terim. O da ordularımızın em
niyet ve sulh vasıtası olması
dır. Dütman ordusunun bütün 
farkta nasıl anarfİ ve §&kavet 
ibdaı ettiğini bütün dünya sey 
retti. Halbuki bizim orduları
mız meydana çıktıktan ve mu
zaffer olduktan sonra şarkın 
her yerinde sükut ve intizam 
teessüs eylemiştir . 

Mecliai ilinin tevcih ettiği 
yeni vazifeme dair arzı mali
mat edeceğim. Huzurunuzda 
ordularımız hakkında mucibi fe 
rah haYadisler verecek vaziyeti 
sizin itimııt ve müzaheretinizle 
siyaset aleminde de temine mu 
vaffak olacağız, murabhaslan -
mızı göndermeğe amadeyiz. İs 
tanbulda mümessilimize nota 
tevdi edildikten ıonra bir 
ayni de tifaben İzzet Pa 
şaya da verildi demişler. Bi 
zim mümessilimiz her hangi 
bir mahiyeti resmiyeyi haiz ol
madığı, beyanı mallimat kabilin 
den kabul ettiğini bildirdi. Bu-· 
nunla beraber bizim murabba 
sımız cevap olarak takriri tifa
hiyi düveli müttefika mümessil 
lerine tevdi ettikten ıonra on
lar da diyeceklerdir ki notanın 
İzzet pataya da tevdi olunması 
nı Türkiye ile alakadar bir me
sele addetmiyoruz. Sulh konfe
ransına Türkiye mümusili o
larak İşgal mıntakası dahilin
den hey'etler davet olunmasını 
bizizm konferansa İ!tirakimize 
mani addeder ve Mudanya kon 
feranıı ahkamını muhil adde
deriz. Bunu da tebliğ ediyoruz. 
Onların tifaben vukubulan be
yanatına kartı biz de bir izah 
yapmıq oluyoruz. Bu hususta İ· 
zahat vermek için arzedeyim ki 
öteden beri dahilen Türk dava
sını yekpare olmaktan çıkar
mak için aleyhimizde bu usul
leri tatbik ederlerdi. Bir defa da 
- dütmanlar işgal ettikleri 
mmtakada >darei mubtare ilin 
ettiler- buradan harice bir ta• 
kım heyeti murahbasalar gön
derdiler. GUya bunlar Türkiye 
nin mümessilleri idiler. Ondan 
sonra Mudanya konferansında 
biz ordularur.u giderken teaadü 
fen Yisıl oldukları bir batta tev 
kifi har&kit etınit bir vaziyette 
yiz. Şimdi tarafeyn cwdularmın 
tevkifi harekat ettiği, mmtaka 
içinde kalan, bir de itgal altın
da kalan·yerlerin idarei mahalli 
yesi meVZU\l babaolabiliyor. Ec 
nebi bir kuvvet tahtı itgalinde 

ve tahtı hükmünde bulunan bir 
yerden Türkiye mümessili ola
rak bir bey'et çıkumağa teteb
büs etmek Mudanya konferansi 
le husule gelen vazi,'eti askeri 
yeyi ihlal eder. Mudanya kon
feransında bizim ile Türkiye 
mümessili olarak müzakere ce
reyan etmittir. Akdettiğimiz 
mütarekenamenin bütün mahi
yeti Türkiye hududuna ıamil
dir. Vaziyeti hukukiye, vaziye
ti resmiyemiz bu tarzda kabul 
edilmittir. Bunun haricinde bir 
mana ifade eden havadis doğru 
olamıyacaktır. 

Sallı konferansına giderken 
Türkün haklı davası yer bul 

mutlu. Mudanya konferansı as 
keri bir mütareke idi. Şimdi ci 
banın özlediği sulh konferanH
na hazırlıklar başlıyordu. La
kin biyanet durur mu? 

Oç yıldızı yoktan yaratılan 
bir varlık bu davayı müdafaa e 
diyordu. Türk milleti Anadolu
da tat yaslanıp toprak dötene
rek vatanını dişile trrnağile mü 
dafaa etmitti. Bu müdafaanın 
devamınca hainler elinde kalan 
İstanbulun serserileri düşman
larla birleşerek yapmadıklarını 
bırakmamıJlardı. Şimdi dava 
yer bulunca hazıra konmak yo
lunu tuttular. Hali muhayyel 
bir bükiimet, bir saltanat, bil
mem bir sadrazam var! Bu mas 
karalar, bayi ile bayatm biraz 
rabıtası olduğunu anlasalardı, 
derhal dün ayaklarını öptükleri 
dütmanlanmızdan evvel kaçıp 
giderlerdi. 

Aksine entrika batladı. Gu
ya İıtnabulda da bir hükUınet 
varmış gibi sulh konferansına 
çağrılmalannı istiyorlardı. Se
veri yırtan Türk milleti esarete 
izma koyan İstanbul murabbaı 
larile yan yana bulunmayı rüya 
ıında bile görmek istemezdi. 

Şimdi bu it itilafçıların itine 
yaradı. Derhal İzzet patayı da 
haberdar ettiler.. Daha garibi 
bu utanmaz suratlar Büyük Ga 
zi'yi rabataız etmeğe kadar cür 
et gösterdiler. Gazi'nin kap11ın 
daki av köpeği bile bunlardan 
ziyade Türk vatanına bağlı idi. 

Tuhaf bir it! Büyük Gazi, 
bir gün (Sadrazam T eriik) im 
zasile garip mealde bir telgraf 
almıştı. Bunda sulh konferan
sında (müttehiden hukuku mil 
letin müdafaasına sarfı mesai 
edibnesi) gibi küstah, manasız 
berbat bir JeY yazılıyordu ve 
buna da mahrem kaydı ilave 
ediliyordu. Halbuki ortada sak 
!anacak bir tey yok idi . 

T evlik Pata müstacel kay
dile yolladığı telgrafta ise fa
yet lstanbul muralıbas gönder 
mezse altı uırlık hüviyeti ta. 
ribiyeei maazallah! mahvolur
muş I Hanai hüviyeti tarihiye! 
Soyauz bir hainin diifman biz
metkirlıiı yaparken bala ha
li bilifet denilen bir nesne 
de bir kudret mi var sanıyor
du? 

Bu gülünç müracaata millet 

( aftahk siyasi icmal) 
Tamirat ve tahdidi teslibat benin fecaati henüz batırlarda

konferansı yaklaştıkça, beynel- dır. Saniyen insanlar, gelecek 
milel münasebetlerde de bir ger muharebenin daha feci olacağı
ginlik hissediliyor. Siyaai ha· nı tahmin edecek kadar akıl sa 
va her gün biraz daha ziyade 1 bibidirler. Salisen muharebede 
elektrikleşmektedir. Bazı gaze- kazananların dahi kaybedenler 
teler, bu asabi havadan bilia- kadar mutazarrır olduklarım 
tifade heyecan uyandırmak için aon muharabe göstermittir. 
şu mütekait ceneralin, bu de•- Bugün son harpte ıralip gelen 
let adamının muharebe hakkın hangi devlet vardır ki, bu vazi. 
daki kehanetini hatrrlatmakta- yetini harpten evvelki vaziy&
dırlar. Bu kehanetlere fazla e- tine tebdil etmeğe razı olma
hemmiyet vermemek li.zımdır. ım? •• 
Esasen sulh vaziyetinden uzak Şu da muhakkaktır ki dev
ta bulunuyoruz. Milletler yek- let adamlan ve milletler ayn 
digeri aleyhine iktısadi muha- ayn sulha taraftar olmakla be
rebe açmıflardır. Muharebe raher, her biri harbe doğru 
olmıyacak demek, muharebe o- yürüyen büyük bir makinenin 
lacak demek kadar kehanet ol- ufak bir parçası vaziyetinde 
malda berabet-, bu iktısadi mü kendi ihtiyarlan haricinde ba
.:adelenin bir ıilab muharebe- zan harbe doğru yürüyebilir
ıine intikali varit görülmüyor. ler. Harbi umuminin arifesinde 
Çünkü evveli. geqmİ1 muhare. biç bir devlet adamınm harp is 

LONDRA, 14 (A.A.)- Ha 
riciye müsteşan M. Eden tahdi 
di teslihat lehine olarak yapı 
lan bir içtimada söyledi.ği bir 
nutukta demiştir: 

"Hükfunet pek yakında top 
lanacak olan tahdidi teslihat 
konferanıında takip edeceği si
yaset hakkında büyük bir faali 
yetle tetkiıkatta bulunmaktadır. 
Hükfunet bu konferansın haya 
ti bir ehemmiyeti haiz olduğu
nu takdir etmektedir. HükU 
met bu konferanıa değersiz ve 
menfaatpereatane fikirlerle mü 
cehhez olarak iştirak edecek de 
ğildir. HükUmet insanlık alemi 
nin terakkisine bu gün bir en
gel teıkil eden beynelmilel tes 
lihat yükünün gerçekten devam 
lı ve tedrici bir ıurette hafifle
mesiniı temine elinden geldiği 
kadar çalıtmak arzusu ile mü
tebasıis bulunmaktadır.,, 

VAŞİNGTON, 14 (A.A.)
Hariciye nazın M. Stimson tah 
didi teslihat konferansının se
kiz ay kadar devam edeceği mü 
taleasında bulunduğundan bu 
konferansa ittirak edecek Ame 
rikan murahhas heyetinin mesa 
rifine kartılık olmak üzere ayan 
maliye encümeninden 450,000 
dolarlık tahsisat istemittir. En 
cümen bu tahsisatın veriılmesi
ni kabul etmittir. 

--·---·-·--,--,---··-
mecliıi ve onun Büyük Reiıi 
layık olduğu ihmal cevabını ver 
mitti. Zaten artık ortada me
sele kalmamıştı. Türk milleti
ni ateşe veren bu menhus ve 
met'um baykutun millet boğa· 
zmı sıkmıttı. 

Başta Raıih (Antalya) Re
fik (Konya) Fethi (lstanbul) 
Müfit (Kırıehir) da'ba birçok 
hatipler bu paçavra telgrafa 
lazım gelen cevabı verdiler. 
Meclis bir karar alarak bir tak 
riri kabul etti: 

1 - Osmanlı imparatorlu
ğu otokrasi sistemi ile beraber 
münkariz olmuştur. 

2 - Türkiye devleti nami
le genç, dinç, milli halk bükU
meti esaslan üzerine müesses 
Büyük Millet Meclisi hükiime
ti teesıüs elmİ!tİr. 

3 - Yeni Türkiye bükfune 
ti münkariz Oımanlı İmpara
torluğu yerine kaim olup o
nun hududu milli dahilinde ye 
ııine varisidir. 

4 - Tetkilib esaıiye kanu 
nile hukuku bükümdarant mille 
tin nefsine verildiğinden latan· 
buldaki paditablık maduna ve 
tarihe müntakildir. 

5 - lstanbulda meşru bir 
hükUmet mevcut olmayıp ls
tanbul ve civan da Büyük Mil. 
let Meclisine aittir. 

Bu kararın bir talep tek
linde vukuu bininde meclis 
derhal ayaldanmıttı. Ekseri
yet tamamile kabul etmitti. 
Lakin saltan.atçı, ve hilafetçi 

·nlblara bir kıpırtı ııeldi. 

(Devamı f'ar) 

tediği iddia edilemez. Bununla 
beraber, o günkü ıiıteın içinde 
hepıi de kendi arzulanna rağ
men, cihanı uçuruma ıürükle
mitlerdir. Ve 1914 te milletleri 
harbe sürükleyen adamların 
bir çoğu henüz iktidarda oldu
ğu içindir ld aynı facianın tek. 
rar edilmiyeceğini ümit edebi
liriz. 

• • • 
Alman Batvekili Brüning, 

Lauaanne tamirat konferansına 
hazırlık olmak üzere Almanya
nm tamirat borçlanm tediye et 
miyeceğini bildinnittir. Bir 
batvekilio konferansta müza
kere edilecek bir mesele hak
kında kendi hükfunetinin nok· 
tai nazarını içtima arifesinde 
bu kadar kat'I bir ifade ile izah 
etmesi diplomasi teamülüne u
yan bir İf olmamakla beraber, 
harp sonrası siyaset aleminde 
her teY beklenebilir. 

Brüninr•in bu beyanatı ha
rici ıiyuet mUllhazalarından 

BOKREŞ, 14 (A.A.) - Sov 
yeller birliği hükiimeti ile Ro
manya arasında bir ademi teca 
vüz misakı akdi için yapılmak
ta olan müzakere tatil edilmit 
tir. Bu husustaki müzakerenin 
bu suretle tatili Sovyetlerin Be
sarabyayı istemelerinden ileri 
gelmiştir. 

----·---
Asi bir 
Kürt reisi 

İran hükumetine 
teslim oldu 

TAHRAN, 14 (A.A.) - Bir 
çok zamanlar lrak hududunda 
Iran hükumetine mukavemet 
gösteren asi Kürt reisi Cafer 
Sultan, İran kuvvetleri tarafm 
dan bozulmut ve teslim olmağa 
mecbur olmuttur. ------· ..... . 

lngiitere bankas?nın 
iskonto nisbeti 

LONDRA, 14 (A.A.) 
İngiltere bankasının iskonto niı 
beti yüzde 6 olarak muhafaza e 
dilmiştir. 

Belçika iskonto fiatını 
yükseltiyor 

BRÜKSEL, 14 (A.A.) 
Belçika milli bankası, iskonto 
fiatini yüzde 3,5 a çıkarmııtır. 
Banka mabafilinde bunun için 
gösterilen ıebepler, bilbaua 
Franıa bankaıı, Felemenk ban 
kası, Federal Reserve Bank gi
bi lngiliz mali buhranından son 
ra altın mikyasını muhafaza et 
mit memleketlerin ihraç banka 
larının ekserisinin iskonto fiat
lerini yükseltmit olmalaı-ıdır. 
Belçika milli bankası, umumi 
mali vaziyet müvacehesinde ve 
Belçika Fransa ve İıviçre' de 
mevcut banka kaimelerinin it
barı temayülüne kartı koymak 
için aynı veçhile hareket etme
ğe karar vermiştir. 

Fransanın Şarkta hava 
ataşesi 

PARİS, 14 (A.A.) - Türki 
ye, Romanya, Yunaniıtan, Bul 
garistan, Yugoslavya ve Çekos 
lovakya hükiimetleri nezdinde 
bir bava ataşelijii ihdası hakkın 
daki kararname resmi ceridede 
intitar etmittir. Hava ataıesi 
Bükrette oturacaktır. 

Avusturya başvekili 
Cenevrede 

CENEVRE, 14 A. A. - Avaı· 
turya bat.,ekili M. Dureacb Cemiy&
ti Akvam mali komiteainin meaaisin 
de hazır hulunmak üzere Cenevre'ye 
gelmiıtir. 

LUCKNOV 14 (A.A.) 
Polis mahalli kongre merkezi 
ne bu sabah vaz'ıyet eylemittir. 
40 kişi tevkif edilmiştir. 

BOMBAY, 14 (A.A.) - Do 
kuz kanunusani tarihH bir tel
grafta tevkif edildiği bildirilen 
Hint kongresi komitesi vezne. 
dan M. Jamanlal Vajoj haki
kati halde tevkif olunmamıttır. 

Gidecek tetkik heyetleri 
LONDRA, 14 (A.A.)- Hin 

distana verilecek esasi teıkilit 
dolayısile mahallinde tetkikat 
yapmak üzere Yuvarlak Masa 
konferansı tarafından teşkil edi 
len üç komiteye dahil yirmi ka 
dar aza Hindistana mütevecci.
hen bugün hareket etmişlerdir. 
Bu komitelerin Hindistanda gö 
ı·ecekleri v~ifelerin bir kaç ay 
devam etmesi muhtemeldir. 

Romen maliye nazın 
PARIS, 14 A.A. - Romanya 

maliye nazın l'tf. Argetoiano cumar
tesi günü saat onda matbuat cemi
yeti azasını kabul edecektir. 

Zelzeleden sonra 
kasırga 

BIRM1NGHAM, 14 A.A. - (A· 
lahana) Dün gece Albada ile Miaipoi 
arasında hudut mmtakaamda bir ka-
11rga olmuıtur. Şimdiye kadar 3 kiti 
ölmüştür. 100 kadar yaralı v•dır. 

Sabık Yunan kraliçesi 
öldü 

FRANKFURT - AM - MEIN, 
14 A.A. - Birkaç haftadan beri ıeh 
rin klinilderinden birinde tedavi edil 
melde olan sabık Yunan kraliçesi 
Sofi, ıreçen akıam vefat ebnİftİr. 

Musul petroUarı itilafı 
CANNES, 14 A.A. Son günlerde 

İnwl edilmif olan Musul petrolleri 
itilifı Dicle nehrinin :sağ ıahilinin 
imtiyazı ıeraitinc ait bulunmaktadır. ---

lngilterede bir Türk 
k2.tili asıldı 

BELFAST, 14 A.A. - Geçen 
ilkbaharda Ahmet i•minde bir Tür· 
kü öldürmü' olmakla ittiham edilen 
Amerika'lı Eddie Cullens, dün la· 

bah asılmak suretile idam edilmi§tir. 

Yeni bir altın madeni 
keşfedil di 

DARESSELAAM; "Tanganyi. 
ka" 14 A.A. - Afrikada timdiye 
kadar bulu nan altın madeni damarla· 
nndan en büyüğünün keıfedilmit ol
duğunun buradaki maden komiae
rine bildirildiği \'e mevsimin kuru 
olması clolayuile madenin işletilme
sinin tehir edildiğj iı'ar ediliyor. 

Amerika petrol şirket
leri birleşiyor 

NEVYORK, 14 AA. - "SU., 
clair consolidated oil corporation" 
ile Prairie oil ıramline company ye 
Prairie Pipline OOlllpaay mü.,._ 
!erinin müdirleri kendi ıirketlerinin 
matlühatınm birlepnesine ait plim 
kabul ettiklerini bilaınniılerdir. 

Kont Bethlen Romada 
ROMA, 14 A.A. - Sabık Macar 

baıvekili Kont Bethlen, bu sabah 
Romaya vasıl olmuıtur. 

:o.iyade dahili politika mülaha- fu-ka istiyor. Esasen istenilmi
zalarile yapılmıştır. llkbahar- yecek bir iş te değildir. Fırka
da reisicümburluk için intiba- la~ arasındaki ihtilaf, gayenin 
bat yapmak lazımdır. Almanya j ne şekilde elde edileceği et. 
hayati denecek derecede mü- rafındadır. Brüning'in son be
him harici meselelerle kartılat ı yanalı, daha ziyade Hitlerist'
tığı bir sırada bükUmet bu in- ler ve aağ cenah millici olan 
tibabatı yapmak istemiyor. Bu · Hugenbeı·g,lerin siyasi tabiye
nun için reiıicümburun müd- lerine benziyor. 
detini temdit etmek üzere hü- Fransada beyanatın tevlit 
klimete müzahir olan fırkalann ettiği endişe de Alman hükii
mdvafakati alınmıştır. Ancak metinin siyasi tabiyesinin de
böyle bir tedbir kanunu esaıi- ği9mit olmaıı korkusudur. Yok 
nin tadili demek olduğundan sa kimse Brüning'in tamirat 
ve bunun için de mediain iki borçlarından kurtulmak için ça 
sülüa ekseriyeti temin edilmek lıtacağmdan şüphe etmiyor. Bu 
li.zım geldiğinden, Brüning, nunla beraber, Brüning'in be
Soıyal Demokratlarla aağ ce- yanatıru Almanya'nın tamirat 
nah millicilere yaranmak iıte. borçlarını kat'i surette ret ma
mittir. İtte tamirat borçlarmm hiyetinde telakki etmemek la
ilgası hakkındaki sözleri bu da zımzdır. Öyle olsa, konferansa 
bili politika mülahazasına at- gitmeğe bile hacet yoktu.Bu,Al 
fetmek li.zımdır. manya'nın varmak istediği. ga 

Bununla beraber, Brüning'in yedir. Hiç bir devlet beynelmi 
de tamirat bo.-c;larmı ilga etme le! konferansta bütün gayeleri
ğe taraftar olmadığı iddia edi- ni elde etmit değildir. 
lemez. Almanyada bunu her • A 

Milli müdafaa müsteşarı 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Milli Müdafaa müst~arlığııt1 

tayin edilen Sedat Pata bu aktamki Kayseri trenile şehrinıiı• 
geldi. 

Ankara Halk evi reisliği 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Halk evi talimatnamesinin üçiiO 

cü maddesine tevfikan Ankara Halk evi reisliğine Çanakkale melı 
usu Ziya Gevher Bey fırka umumi idare heyeti tarafından tayin 
edilmiıtir. Ziya Gevher Bey yarın yeni vazifesine başlayacaktıt• 

Bir cinayet maznunu gaka landı 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Afyonlu Halil oğlu Mebınel 

Tevfik iıminde bir cinayet maznunu polis tarafından bugün 1'0' 
yunpazarında saklandığı mahalde yakalanmıftır. Tevfik AfyoO 
Karabisarda Adil oğlu Süreyyaya katletmekle maznundur. M•ı· 
nun Afy~a aevkedilecektir. 

Borsa komiseri bugün geliyor 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Borsa komiseri İb&an Rifat Be' 

bu akşamki trenle İstanbula döndü. 

Kagseride şiddetli soğuklar 
KA YSERI, 14 (A.A.) - Şehrimizde çok tiddetli soğuklar~ 
küm sürmektedir. Bu gece subunet ııfırdan aşağı 19 derece id\ 

İhtikarla mücadele! .. 
Bu lazımdır ve bir an evvel 

başlan malıdır! .. 

"!er şeyde ihtikar var! 

ihtikar var mı yok mu? Bu 
suale biç tereddüt etmeden: 

- Evet! cevabını verebiliriz. 
Son gü:ılerde, yalnız hariçten 
gelen eşyanın değil, kendi mem 
leketimizde imal edilen eşya
dan bazılarının da fiatı bisso
lunacak surette yükselmeğe baş 
lamıttır. 

İhtikar, birinci. derecede ma 
nifatura eşyası üzerinde yapıl
maktadır. Eldiven gömlek, ya
kalık, kıravat, ııibi giyecek et
yası yüzde ondan yüzde onbe
te kadar artmıştır. Bundan üç 
dört ay evvele kadar 45 kuruta 
satılan iyi cins kolalı keten, ya
kalıklar 50-55 kuru§a fırlamıı
tır. Avrupa malı kıravatlarda 
tereffü nisbeti daha fazladır. 

Bir buçuk liraya kadar veri
len orta cins kıravatlar 180-200 
kuruşa çıkmıttır. Maruf mar
kalı eldivenleregelince bunların 
piyasada kalmadıkları iddia e
dilerek yüksek fiat isteniyor. 

Hariçten gelen ipek çorap
lar çok pahalılaşmıftır ve aranı 
lan markalarda çoraplara eski
sinden çok yükıek fiatlar isten-
mektedir. , 

Diğer manifatura Cfy&ll da 
.,.ki fiatlerinden %10-20 fark
la satdıyor. Gıda maddeleri •· 
rasmda en fazla yükselen teker 
olm114tur. Hollar.c':ı tekeri pera 
kende olarak 55 - 57 kuruta 
yükselmiştir. Kahve fiatlerinde 
de çok tereffü Tardu. İyi cins 
Lantoa kahvesi toptan 140-150 
kuruıadır. 

Çay fiatleri, timdilik eski va
ziyetini muhafaza etmektedir. 
Buna mukabil ıhlamur pahalı
dır. Geçen sene bu mevsimde 
okkası 70 kuruşa kadar dü.ttü
ğü halde bu sene 240 kurutadır 
ve söylendiğine göre daha da 

nın tamirat borçlannı tediye 
etmiyeceğini 'herkes takdir edi 
yor. Fakat bu batka, tamirat 
borcunnn külliyen ve ebediy
yen ilgası meselesi başkadır. 
Öyle görünüyor ki, Lausanne 
konferansında vanlacak netice, 
bu borçların tediye edilmemesi 
ile tamirat mukavelelerinin 
şeklen devamı te'lif edilecektir. 
Yani esasta Almanya kazana
cak, fakat şekilde Fransa'nın 
noktai nazan galebe çalacak. 
Tamirat borçlarının fılen oldu
ğu gibi hükmen de ilgaaı iı· 
tikbale terkedilecek. ..... 

Ancak bu borçlar meselesin 
de en mühim mesele, tamirat 
borçlarının Alınanya tarafm
dan tediye edilmemesinden zi. 
yade lnııiltere ve Fransanın 
Amerika'ya olan borçlarmm te 
diye edilmemesidir. Geçen tem 
muza kadar Franaa Ye İngil· 
tere, Almanya'dan tmnirat na-

yükselecektir. Dün kendisill 
göriiftüğümüz salahiyettar bil 
zat, ihtikar hakkında demiıtit 
ııa: 

- içtiğimiz bir bardak ıll' 
dan tutunuz da sırtımıza giyıi 
ğimiz elbiseye kadar hemen he' 
nevi eşyada gözle görülür deri' 
cede ibtikir vardır. 

Yeni ihtikir kanununun bl 
fahit fiat yükseliıleriıne kart' 
müessir bir silib olmuını te> 
menni ederiz. Ancak, benid 
zannıma göre kanunun tatbİ' 
katında bazı müıkülata tendiif 
edilecektir. Mesela İstanbulıı' 
muhtelif aemtlerinde fiatler de' 
iitirMahmutp-.ada metrosuıt• 
5 liraya aldığımız bir kumatıll 
aynı için Beyoğlunda ıizdef 
6 lira İsteyebilirler ve sebep O' 

larak ta ıemt farkını, verdiklll" 
ri vergiyi, mağaza kirasını, hıJI 
lı olarak ileri sürerler. Bu te' 
hepleri ileri süren bir ıatıcıY• 
"aen ihtikar yapıyorsun,, diye> 
bilecek miyiz? 

Yeni ihtikar kanunu, beoiil 
müddei umumiliğe tebliğ eclil
memiıtir. 

Kanun tebliğ edilir edilmıı' 
müddeiumumilik derhal barelıf 
te geçecek ve ihtikar yapıldrf 
bakkmda vaki olacak en küç~ 
müracaatlar üzerine maznunlr 
n vakit geçirmeden mabkeıor 
!ere tevd• edecektir. 
Mağualar en -.ağı bet lirr 

ya kadar mübayaatta bulunıı' 
mütterilerine birer fatutf 
vermeğe mecbur olduklr 
rından ihtikar yapanl.,., 
bu faturalarla adeta c:ürıııl 
meşhut halinde yakaJamnq oll 
caklardır. 

Müddeiumumilik mabafil~ 
de, kanunun tatbikatından iJ• 
neticeler beklenmektedir. 

ve. Amerika'ya da borçları" 
veriyorlardı. Hoover moratO' 
rium'u bu Almanya'claıı aluır 
cak tamirat borcile ~ika1' 
verilecek borcu mabıup ettİ> 
Neticede lngiltere ve Frant• 
cüz'i mutazarrır olmakla bert' 
ber, bu zarar tahammül edil~ 
miyecek derecede ğır değıl• 
di. lngilterenin zaran on bit 
milyon İngiliz liraaı kadardı
Şimdi Amerika kongreti 
Hoover moratorium'unu teııt' 
dit etmemeğe karar venne'I 
üzerinedir ki mesele kanıtı. 

Fransa ve İngiltere bir tf' 
raftan Almanya'daa alac:akı.• 
ruu tabail edemiyorlar, diğcı' 
taraftan Amerikaya olan borf' 
larmı tediye etmek mecburitr 
tinde kalıyerlar. Hoo•er 1" 
çen yaz moratorium'unu il.
ettiği zaman, Fransa kabul~· 
mekte nazlaımıııtı. Şimdi boıf 
ları ayni ıekle bağlamağı 
atarak istiyor. Deniliyor 
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Tütünlerimiz Almanyada satılmaya basladı. .. 
Ekonomi 

Almanyada Türktütün 
lerinin son vaziyeti 

Viliyette 

Meyvacılık 
Sergisi 

Mükemmel olması 
için çalışılıyor 

Mahkemelerde 

Çolak Hayrinin mey 
alemi nasıl olmuş? 

• ıaı. 

Maarifte 

Tıbbiyeliler 
Mahfeli -
Dün mahfel ıerefine 

bir çay verildi 

Saraçoğlu 
Şükrü Be) 

Tekrar Amen"kaya 
gitmek üzere bir 

kaç güne kadar gelec 

f ürk ticaret odasından gelen rapor 
şayanı dikkat malumat kaydediyor 

Alllflllyada Türk Ticaret Odasın 
dan ıelen bir raporda Almanyada 
Türk tütünlerinin vaziyeti hakkında 
mühim malumat verilmektedir. 

Rapora nazaran: Almanya~ ~
tün piyaauı takindir. Maamafih ':'" 
iua tütünlerinden bazı ucuz parti• 
ler aatılmıtbr· . . . 

tetkik seyahati yapacak ."~ !eni ~ 
dık nizamnamesinin tatbikini tetkik 
edecek olan Ofiı raportörlerinden 
Halil lbrabim Bey dün Karadeniz 
vapurile limanunızdan hareket etmİf 
tir. 

llkbabarıla açılacak olan mey 
vecilik ıergiıinin mükemmel ol 
ması için Ziraat odası büyük 
mesai sarfetmektedir. Sergi 
meyvecilik, çiçekçilik, ehli hay
vanat tubelerine ayrılmıtbr. Bu 
hususta Ziraat odası icap eden 
!ere tamimde bulunmuıtur. 

İçki arasında az kalsın mezelik et 
çıkarmak için evdeki 

kara köpeği bile keseceklermiş .• 
Ayasofyada Alemdardaki e

vinde bir gece eğlentisi esnasın 
da Şükrü Çavuıu öldürmekle 
maznun arabacılar kahyaaı Ço
lak Hayri ile arkada9lan ma· 
nav Sabri ve Arifin muhakeme 
lerine dün ağır ceza mahkeme
sinde devam edilmit9ir. Dünkü 
muhakemede ,ahitlerden Alaet 
tin Bey clinlenilmittir. Alaettin 
Bey hülasatan demi9tir ki: 

ten evvel veya ıonra Hayrinin 
evinde bulunmadıklarını ıöyle
diler. Muhakeme gelmeyen ıa
bit Süzan Hanımın celbi için 
batka güne bırakıldı. 

Tıp fakültesi talebe ~yetİDİlı 
dün alıflllll Maksimcle, yeni tesis e
cliJenTıbbıyeliler mahfeli ..,...fine hir 
çay ziyafeti vennİftİr. Çayda fakülte 
reiıi, müdenisler veaair zevat hamr 
bulumnutlardır. Ziyafet aamimi bir 
surette seçmi,tir. Mahfelin küşat 
resmi, aynca yeni cemiyet binasmda 
yapılacaktır. Mahfelde bir kütüpha
ne ve okuma salonu vücude getiril
m.İf tir. Buraya yalnız Tıpla alikadar 
olan :rev.t devam edebileceklerdir. 

Sanıçoila Şükrü Beyin refaka 
ele Nurallah Eaat Bey balan 
halde tekrar Müttehidei Amerika' 
sideceiini va Türkiye ile 
arumcla ilrtıaadi lıir itilif alıte · 
ğini yazmıttık. Alclaiıma habere 
re mevzuu babaolan itilif iki hiilai 
met ..,..ıncla aktedilecek resmi 
itilaf değildir. ~lu Şükrü 
Müttehidei Amerika'cla sanayi er 
bt ile vaki olan temaslartnda meml 
ketimizde yapılacak sınai letebbü 
lerde Amerika aennayesinin müza 
harelinin temini mevzun bahsolmu 
tu. Bu meyanda Adana -ılclann 
elan istifade için pamuk mensu 
fabrikaları teaiai de görütülmüıtür 
Binaenaleyh, Amerika sermayed 
snıpları ile bu vadide husuıi bir 
laıma temin edilmesi muhtemeldiri 

Halil fbrahim Beyin bu seyahati 
üç hafta kadar devam edecektir. 

Tütün ihracab 
Samsun mmtaluwnıa son bir haf

ta zarfmdaki tütün ihracab 44,908 
kilodur. Halbuki mevcut stok 5,948, 
000 kiloyu bulmaktadır. 

-----------
Spor 

Güreş 
Lisansları 

lranlı genç bir katil 
mahkum oldu 

Ayrılık fikirleri 
Eyliil, tqr.inievvel ve tetrınıoaıu 

aylarında Hamhursa ithal edilen 
Şark tütünü 60,000 halyadır. Hal~
lri seçen sene ayni aylar zarfın<!ald 
ithalit 117,000 belyıı idi. T~rkiy~; 
den eylul zarfmda yapılan ı~. 
ancak 8435 kentaldır. Halbuki aynı 
müddette Yunanistan Ham.b~rga 
14,165 kental tütün ithal etmııtir. 

Layipzigde açılacak 
• 

sergı 

Arbrdıkça azalan vergi 
Berlin Türk Ticaret Odasının son 

raporuna nazaran, tütün vergisi, nis~ 
betinin müteaddit defalar artınlma
sma rağmen, tenakus ctmiıtir. lkin
cikanun - eyliil ayları zarfında tü
tün vergiıi baaılitı berveçhi alidir: 

Feder~syon bir tali
matnanıe neşretti 

lST ANBUL 14 (A.A.) -

- Ben o gece Hayri Beyle
rin evindeydİın. Hep beraber ra 
kı içiyor, eğleniyorduk, çalgıcı 
lar da vatdı. Bu ıırada manav 
Sabri ile arkadaşı Kadri geldi, 
onlar da sofraya oturdular. Eğ. 
lenti devam ediyordu. Bir ara
lık Sabri sofradaki mezeleri be 
ğenmedi. 

Kadıköyünde Kilise meyda. 
omda çaycı Mehdiyi esnaflık 
rekabeti yüzünden öldürmekle 
maznun lran tebaasından 16 ya 
tında çaycı Talibin muhakeme 
si dün ağır ceza mahkemesinde 
intaç edilmiştir. Talip katil fili 
ni tehevvüren ika ettiği cihetle, 
15 sene hapse mahkum olmuş, 
fakat cürmü ika ettiği zaman 
16 yaşında bulunduğu cihetle 
cezası sekiz sene indirilmiş, ye 
di ıene ağır hapse konulmasına 
ve 1000 lira tazminat itasına 
mahkfım edilmiıtir. 

Ceçen pazartesi günü toplanarak 
hiçbir netice hiııl olmıyan Fen 
Fakültesi Talebe Cemiyeti kongresi 
ıelecek hafta içinde tekrar toplana
cakbr. 

Her sene olduğu gibi bu sene de 
Fen taJebeıi kongresinin neticesiz 
kalması ve gürültülü olma11 ıubeler 
arasında çıkan ihtilaftır. 

Saraçoğla Şükrü B. Amerika' 
tetkikatı hakkında hazırladığı ra 
ru ismet Pş. Hz. ne takdim ctmi 
tir, bir kaç güne kadar ıehrim · 
gelecektir. 

Uyipzigde 1932 martında açıla
cak beynelmilel nümnne panayınna 
memleketimizin resmen ittirak etme 
si takarrür etmiıtir. Bu münasebet
le Almanyada Türk ticaret odaımm 
tertip ettifj Almanya seyahati de ie
ra ola nacakbr. 

ihracat ofisi alikadarlara bu hu· 
susta tebligat yaparak baznolazıma.. 
lannı iatemiıtir. 

Hamburgda Iran 
üzümleri 

Gelen maliimata söre lraa 6züm
leri Hamburg piyaaaaına visıl ol
muıtur. lran üzümlerinin cinslerinin 
fevkaladeliği derhıtl na:zan dikkati 
celbetmiştir. 

Berlin Ticaret odası Türk üzüm 
tacirlerinin bu nokta üzerine nazan 
dikkatlerini celhetmektedir. 

Fındık vaziyetini 
tetkik 

Karadeniz sahili ftnclılc mmtaka
<ında iktisat nkiletinin tenaibile bir 

Borsa fiatları 
Kambiyo Kapanı~ 

lngiliz lirası ILK.,S. 
. 7 25 50 

Bir T. LiruıTJıo mukabili 

.franaıı fr~ııı 12 00 06 
Dolar 47 35 00 
Liret 9 32 92 
Bel1a 3 40 10 
Dra mi 35 88 68 
Isviçre frani1 2 42 37 
Leva 62 11 00 
F orin 1 17 66 
Kuron ç. 15 88 81 
Şiling A. 4 14 co 
Pezata 5 61 49 
Mark 1 99 58 
Zloti 4 21 00 
Peng11 3 72 67 
Ley 78 33 00 
Dh·r 26 22 50 

. Tahvilat jKapanı~ 

İ. Dahili 00 00 
D. Muvahhade 58 50 
A. D~m;~·· nlu 14 20 

Bursa Harici 
Altın 

19154' Mecidiye 
? ~100 '!l'nk ot 

1931 658,6 milyon Mark 
ı930 745,1 " .. 
1929 667,8 .. " 
1928 625,8 .. " 

Bulgaristanın bir senelik 
tütün ticareti 

Celen malUınata nazaran, Bulga
ristan' da 1931 senesinde tütün ze
riyab 349,700 Dekar (seçen sene 
320,629 Dekar) tutmuftur. Zeriyat 
sahasının teve11üü ıimali Bulgari&· 
tan' da tütün ekilmesinin bir netice
sidir. Umum mahsul 32 milyon kilo
dur. - Geçen seneki mahsul 26,8 
milyon kilo idi - 1931 senesinin ilk 
11 ayı zarfında 2,373,3 milyon Leva 
kıymetinde 22,6 milyon kilo tütün 
ihraç edilmiıtir. Geçen senenin ayni 
müddeti zarfında ihı·acat 2,353,8 
milyon Leva kıymetinde 19,6 milyon 
kilo tutmuıtur. 

Bir tashih 
Dünkü niiıhamızcla #Ekonomi" 

sütununda tcker r1atlerindeki lenf. 
füü kaydederken Alpullu şekerinin 
100 kiloluk çuvalının 38 lira 60 ku
rup satıldığı yazılacak yerde 50 ki
loluk çuvalı ıeklinde çıkımftır. T aa
hih ederiz. 

Fırtına 
Şiddetlendi 

Bir Yunan oapuru daha 
karaya oturdu 

Birkaç günden beriı devam e
den fırtına evvelki gece yeni
den tiddetlenmiıtir. 
Bu fırtınanın teairile karaya o
turan vapurlardan hiç biriai kur 
tanlamamıttır. Dün bir Yu
nan vapuru da akıntı ile rüzgar 
tesirile Y eniköy önünde kırraya 
dütmütse de kurtanlmıfbr. 

Camie girerken 
öldürdüler 

KONYA, 14 - Buğday tüc
carlarından Atikzade İamail 
Efesıdi namaz kılmak için ca
mie giderken öldürülmüştür. 
Hadisesıiıı, bir ticaret iti yüzün 
den olduğu anlaıdmıttır. 

alacakla~ı ~il edemeyince, 1 rika~a borçlarım tediye etme
onlar da Amerikaya olaa borç- mek için bir yol bulamaınala
larını tediye etmesinler. Bunu rmdadır. 
söylemek kolay iakat yapmak 
mütküldür. Çünkü Amerika 
bu mahsup muamelesine razı 
olmayınca, cebren yapm~, bi.r 
o vi iflu ilin etmektır ki, 
bu, mali aciz içinde bulunan 
devletler için n:azur görülse de 
Fransa gibi dünyanın eıı :ı~· 
gin bir memleketi için en bafıf 
tabirle ayıptır. Ve hatta tehli· 
kelidi • Çünkü Fransızlar, dün
Yanın en büyük alacaklı mille
ti •ıfatile, borç mukavelelı:rlne 
öyle yükıek hukuki ve içtımai 
kıymet vermiılerdir ki, Temps 
B~etesinin geçenlerde çıkan 
bır ~akaleııine göre, garp me
denıyeti bu u:ukavelelere riayet 
ıle kaimdir. Binaenale b bu ala 
Ca verece - işinde en mühim 
mes,·le, Avrupa devletlerinin, 
Alınanyadan alacııklannı tahsil 
edt; mel rinden ziyade Ame-

* * * b. • Fraııaada Laval ka ınesı, 
yukanda izah ettiğimiz çı~az 
kartısında kabinesini takviye 
etmek lüzumunu hiaaetmit ve 
istifa etmiştir. Lava! kabinesi, 
Franaanın harpten beri en 
mütkül zamanında teşekkül 
eden Poincare kabinesinin isti· 
halesi idi. Poincare Franaanın 
mali iflası karşıamda meşhur 
milli blokunu tqkil etmit ve 
Fransayı mali iflastan kurtar· 
mıttı. Onu istihlaf eden Tar· 
dieu Steeg ve diğer kabineler 
Poi~care kabinesinin bir isti
halesi mahiyetinde idi. La?l 
kabineai de dört ıene evvel m· 
tihap edilen ~illi ~l~kun deva· 
mı mahiyetinde ıdı. Ancak 
Fransız fırkalan içind~ en eh~ 
miyetliıi oları sosyalut radi
kaller, fırkalan wafmdu ,,.. 

T. l. C. l. Güreş federasyonun
dan tebliğ edilmiştir: 

1 - Müttefik bir kulübe men 
sup ve 18 yaşında bulunan her 
güreşçi lisans almaya mecbur
dur. 

2 - Müttefik mmtaka, ku· 
lüp hakem ve idmancılar gerek 
resmi ve gerek hususi bütün gü 
re, müsabakalannda ancak gü
reş federa~yonunca musaddak 
lisansı olanlarla karşılaşabilir
ler. Lisanssız kimseleri her han 
gi bir müsabakaya kabul eden 
mmtaka, heyet, kulüp, hakem 
ve müsabıklar ittifak mukarre 
ratına riayet etmemiş olacakta 
nndan tecziye edilecekleri gibi. 
lisanssız müsabakalara giren 
kiuı.eler de tecziye edilirler. 

3 - Lisanı verilebilmek için 
mıntakalara gönderilmit olan 
fişlerin doldurularak idmancı
om imzasile beraber kulüp ve 
mıntakası güre9 heyeti tarafın.. 
dan imza ve resmi mühür ile taı 
dik edileTek federasyona gönde 
rilmesi lazımdır. 

4 - Güreş lisanslan federas 
yonca tecdide lüzum görülünce 
ye kadar muteber olup mec;ca. 
oen verilir. Tecdidi tekarrür et
tiği takdirde eskisinin iadesi la 
zımdır. Kaybedenlerden 100 ku 
ruş, mmtaka değiştirenlerden 
elli kurut ve bir mıntaka dahi
linde kulüp değiştirenlerden 
250 kurut harç pe9in olarak alı-
nır. 

5 - Müsabakalara istendiği 
anda müsabıklar lisanslannı 
göstenneğe mecburdurlar. 

Futlıol heyetinin tebliği 
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lstanbul futbol heyetinden teb.. 
liğ edilmittir: 

Gayri müttefik kulüplerle te 
masın memnuiyeti evvelce ta· 
mimen tebliğ edilmişti. 

l ttifaka dahil kulüplerden 
başka Kurtulu9, Beyoğlu spor 
ve Alman ıpor (Totonya) ku
lüplerinin müsaadeli kulüpler
den olduğu ve İtalyan kulübü
ne vt:rilmiş olan bir aylık mu
vakkat müsaadenin biterek mez 
kfır kulübün gayri müttefik ku 
lüpler mey1U1Jna dahil olduğu. 
nu müttefik kulüplerimizin oa· 

rilen bir kararla bu bloktan ay
rılmışlardı. Bu aynh9 Fransız 
hükfımetini zayıflatmakla bera 
her, hükfımet 9imdiye kadar 
devam etti. Ancak timdi çok 
ehemmiyetli bir siyaset devre
sine giriyoruz. T amiral konfe
ransı var. Tahdidi teslihat kon
feransı var. Fransa aiyaseten 
tecrit edilmit görünüyor. Vel· 
hasıl bütün dünyaca fakat bil
hassa Fransa nazarından son 
derece ehemmiyetli meselelerin 
müzakeresi sırasında, Laval, 
sosyalist radikalleri de arasına 
almak istemi9tir. İşte istifa da
ha genit bir temerküz kabine
si yapmak maksadına matuf. 
tur. 

Bunda muvaffak olup ol
mıyacağı bu dakikaya kadar 
malGm değildir. Bilakis ilk te
maslar müsbet bir neticeye van 
lamıyacağını gösteriyor. Sos
yalist radikaller, politika mül&
lıaııaaile kabiDeye ittirik et-

- Ben köpek mezesi, köpek 
eti pirzolası isterim, diye tuttur 
du, bahçedeki kara köpek tutul 
du, getirildi, kesilecekti. Ben 
mani oldum ve cebimden 10 lira 
çıkarıp hizmetçiye verdim ve 
başka mezeler tedarikini söyle
dim. Sabriyi de köpek mezesin 
den vazgeçirdim. 10 liralık ban 
knotun bir mikdarile meze mü
tebakiıi ile de rakı alınmıştı. 
içki alemi devam ediyordu. o 
kadar fazla içmiıtik ki, ben ıız 
mış kalmııtım. Ben aızdıktan 
sonra cinayet olmuş, adam öl
müş, silah patlamış, ben bunla 
rın hiç birinden haberdar değİ· 
!im. Beni sızdığım yerden polis 
ler kaldırdılar ve ayılttılar. Bil 
diğim bu kadar~ 

Müteakıben 9ahit Yusuf Pa
ta oğlu Lutfi Beyle Sabriyi 
Hayrinin evine götüren otomo 
bilin şoförü dinlenildi. Her ikisi 
de cinayet "snas1"da ve cinayet 

zarı dikkatine arzeyleriz. 

Türk fatbol fed~raslJonanan 
hir t vzihi 
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Türkiye futbol federasyonun 
dan tebliğ edilmiştir: 

1 - Galatasaray • Fenerbah 
çe kulüpleri muhtelit takımları 
nm 2 ve 6 kanunusani 932 Ati
nada yaptıkları maçlar, sırf hu 
susi mahiyette olup beynelmi· 
lel maçlar serisine dahil olmadı 
ğının tavzihine lüzum görül
müştür. 

2 - Yunan milli takmıile bir 
müsabaka yapılın!lına federaı. 
yonca bu kerre karar verildiği 
hakkında bazı gazetelerde inti
şar eden hr.ber mevsimsizdir. 

3 - 932 haziran nihayetinde 
Balkan kupası müsabakalarına 
iştirak edecek ollln Milli takı
mımızın hazırlıkları nisanda 
başlayacat.:tır. Milli takmıımızı 
en kuvvetli bir tekilde Belgrat 
ta temsili idn federaıvon timdi 
den icap eden teşebbüslere gi
rişmiştir. 

mek istemiyorlar. Zira yakıncl• 
intihabat yapılacak. İntihabat, 
muhalefette kalan fırkalar için 
elveriılidir. Jntihabatta serbest 
kalmak istiyorlar. Kimbilir bel· 
ki de daha büyük kuvvetle ge
lerek bükUmeti büsbütün elleri
ne almak istiyorlar. Hiç muh
temel görülmemekle beraber 
belki de ıon dakikada ittirak 
ederler • 

Sahte aspirinler 
Sıhhate muzır maddelerden 

sahte asprin yaparak piyasaya 
çıkaran Kirkorla- Mürtezanın 
muhakemelerine dün birinci ce 
za mahkemesinde devam edil· 
miştir. Mürteza mahkemeye 
gelmemişti. Celsenin Murtaza
nm gıyabında devamına karar 
verilmit ve tahlil raporu okun
muştur. Raporda aspirin diye 
piyasaya sürülen bu maddelerin 
muzır mevattan yapıldığı zikre 
diliyordu. Muhakeme maznun 
Murtazanın mahkemeye zorla 
getirilmesi için baska &üne hı· 
rakıldı. 

Mağşuş petrol 
Kadıköyünde Osmanağa ma

hallesinde Rıza Pata sokağında 
bakkallık eden ve mağfuı pet
rol sattığı için mahkemeye ve
rilen Mihalın muhakemesine 
dün ikinci ceza mahkemesinde 
devam eclilmitıir. Mibal cürmü 
nü inkar etmiş, fakat tahlil ra· 
porlan satılan maddenin gaz ol 
madığını ispat eylemittir. Mu· 
hakeme şahit celbi için baıka 
ııüne kalmıttır • 

Balattaki cinayet 
Balatta Tanaıın meyh.-in 

de bir çalgı m~elesinden çıkan 
kavga neticesinde Arap Kema
li öldürmekle maznun Y orgi 
namıdiğer Yani ile bu cinayete 
iıtiraki olmaktan maznun lator 
nacı Muatafanm ve hadise esna 
ıında Yaniyi yaralamaktan 
maznun Tatar F evzinin muha
kemelerine düıi ağır ceza mah. 
kemeainde batlanmıttır. 

Yani cürmünü müevvelen iti 
raf etmiıtir. Muhakeme şahit 
celbi için batka güne kalmıştır, 

Geçen sene kimya tubesi talebesi 
ayrılarak ayn bir talebe ceıniyeti te
sis etmi:ılerdir. Bu defa da gene böy
le aynlık fikirleri konsrede sürültü
yü mucip olmaktadır. 

Aero klüpte 
Yemekli dans 

Dün pek samimt bir 
gece geçirildi 

Aero kulüp tarafından dün 
gece yemekli bir danı verilmi9· 
tir. Kulüp •İvil tayyareciliğin 
inkitafı için çalışmaktadır. 

Bu hususta tayyareci Vecihi 
Bey de çalı,maktadır. Vecihi 
Bey bu maksatla Kalamıt'ta bir 
tayyare imalathanesi tesisine 
de teşebbüs etmit,ir. 

Vecihi Bey, bir mubarrimi:ze 
bizde noksan olan sivil tayyare 
ciliğin inkişafı için çalıtılmakta 
olduğunu ıöylemiftir. 

Fırkanın faaliyeti 
Fırka 1ıtanbul vilayet idare 

heyeti bir ıenelik faaliyeti bak 
kında hazırladığı raporu ikmal 
etmiıtir. Rapor bir kaç güne 
kadar umumi katipliğe göoderi 
lecekth-. 

Hukuk mezunlan 
Bu ayıo yirmisinde Hukuk fa

kültesi talebe cemiyeti 1931 ıe 
neıi mezunlan terefine Mak
ıimcle bir tedanıan verecektir. 

M. Ekistrant 

M. Rivas Ankaradan 
geldi 

Şili'nin Bem sefirliğine tayi 
edildiğinden dolayı memleketi 
mizden aynlacak olan Muht 
lit mübadele komisyonu bitar 
azasından M. Rivas Vicuııa 
karada lımet Pata Hazreti • 
ne veda ettikten sonra dün aa 
bab ıehrimize avdet elmitlir 
M. Rivas yarın tehrimi:zd 
Marsilyaya gidecektir. M. Ri 
vas vapurun Pire limanmda t 
vakkufu esnasında Atinaya gi 
derek M. Veıiizeloıa da veda 
decektir. 

Bir itilaf_ 
Bulgu nu11i banka aile A •ustu 

devlet bankaaı araamda akteclilen 
mukavele mucibince Bulgar tütünl 
rinden bir partinin Avusturya aınai 
mamuliitile mubadeleıine mütealli 
bir anlaşma vuku bulmuıtar. 

Abbas Hilmi Pş. 
Cannes'a gitti 

Sabık Mıaır bidivi Abbas Hil 
mi Pata dün aktamki ekspres· 
le Cannes'a ııi.tmittir • 

----=-cı•f' . 
Irak Başvekili , 

lrak Batvekili Nuri Pqa bu· 
gün hususi katibi AbdullaJı Be
kir Beyle Romaya gidecektir. 

Sıhhiye vekili Bey 
Sıhhat vekili Dr. Refik Beyin 

tehrimizdeki müeueaatı teftit 
ettiği yazılımı ise ele Vekil B. 
düo Dolmababçe sarayında ken 
diıine mülaki olan bir muharri 
rimize, lataobula mezunen gel. 
diğini ve Sıhhiye vekaletine 
mensup müeaaeaatı teftit etme 
yip yalnız buradaki meıai arka 
daşlannı ziyaret ettiğini sö:vle
miııtir . 

YENi RUSYA 
Yazan: FALİH RIFKI 

CIKTI 

Cemiyeti Akvam namına 1-
ran ve Irakta afyon ziraati ve 
ticareti hakkında tetlrikatta bu 
lunmuı olan lıveçli M. Ekiı
trant dün ıehrimize gelmittir. 
M. Ekiıtrant bundan birkaç ıe
ne evvel Muhtelit mübadele ko 
misyonu bitaraf azalığında bu
lunmuttu. Bu sebeple dün ko
miıyoq giderek eski mesai ar 
kada9larile görütmüştür. M. 
Ekiıtrant buradan Bükrete gi-

decektir. liı---------• 
and'm nüfu:w Chamberlain, 1 Kellogg miaakmm - ahkl~ da/ eli. Hatti .; ba,;k~t Cemiyeti 
Streaemann zamanlanndan be- ihlal edildiği söyleniyor. Akvamm kararı, daha doğrusu 
ri g~miıtir. Eğer hariciye ne- Çinçu'nun Japon .. kerleri Mançurya hakkında karar ver
zarelt ıol cenah fırkalanndan tarafıodan itgalinden ıonra ar- memesi üzerine imil oldu. 
birine veril~ez17 ~aval'in al· tık ~~erikanm harekete ıı~ Halbuki Japonların uıl hede 
ması çok '!'~mkündur •• ~~asen ~eaı bır zaruret balin.e .girmit· fi cenuptu. Nuıl ki Çinçu ıeh
L~val dahılıye nezaretmı ıdare tı. Mançurya hareket& ılk bat- rinin i~galile ıeddi Çine dayan
edı~o.r. Bu nezareti terkederek ladığı zaman Amerika hükfıme mıt bulunuyorlar. Bu defa Ruı
b.~ncıyey~ alması daha tabii ııö- t! Japonl~r!n cesıu~a d.oğru i~e: lar cünbüt ediyor. Amerikalıla-
runuyor. rilemelerıoı bot gomııyeceğım n ıaile aldı. Amerikan no-

• • • ıarib surette anla~mıt!ı• Esa· taımıo Mançurya işini hal nok 
Fakat netice ne olursa olsun, 

her halde Briand'ın hariciyeden 
aynlacağı anlatılıyor. Bu de
mirbaş nazınn mevkiini terket
mesi, zannedildiği kadar ehem
miyetli bir mesele letkil etmi· 
yor. Çünkü Briand'ın harici si
yasete bakim olduğu devir çok 
zamandan beri arkada kalmış· 
tır. Poincare kabinesinden beri 
harici siyaseti tedvir edenler, 
hariciye nazırından ziyade bat· 
vekillerdir. Şimdiki kabinede 
de harici siyasete hakim olan 
Briand değil, Laval'dır. Bri-

Amerikanın Japonyaya ııön- ıen Japonlar bu kilı fımale ve tasına ne derece müeaair olaca 
derdiği nota ile Mançurya me- kah cenuba doğru yürüyüı ha. iı çok tüpbelidir Nota ile 
ıeleııi yeni bir safhaya giriyor. reketleriledir ki, ıiyasi hedef- muhabere uzun zamana tevak 
Cemiyeti akvam Mançurya'yı leri!'e va~ıtlardır. Şimale doi kuf eden bir diplomaıi ais
Japonya'nm elinden kurtarma· ru ılerleyınce Ruslann mınta· temidir. Eıki an'aoeye ııöre 
ğa çalıfb. Muvaffak olamadı. ka~ma .yakla~ıyorlar. c;:enuba birçok devletler bir emri vaki 
Şimdi Amerika eski diplomasi dogru ıl~~leyınce Amenkalıl~- yaptıktan sonra, iti nota teatisi 
usuHerine avdet edP.rek buku. rın ve dıger Avrupa devletlen- ne düşürmekle meseleyi onda 
kunun muhafazası için ferdi nin. Japonlar bir aralık timale dokuz balledilmit teliklıi eder· 
teşebbüse giri9miıtir. Ameri· doğru yürüdüler. Bütün AYnl- lerdi. Amerika notu- raıl· 
ka bu notasında Japonya tara- pa, batta Cemiyeti Akvam ol- men, galiba Mançurya ..-ele
fından takip edilen ıiyaaetin ak .. ba • ıi ele onda dokua, Japcmlann le 
dokuz taraflı V••ington muka- m uzere yram etti. Rusya h" balled'lm' tir" 

--. ileJ d b" uh uıe 1 1f. velesine mugayır olduğunu id- aponya araım a ır m a 
dia etn:..:ktedir. Bundan maada rebe emri vaki halinde söateril- Ahmet ŞOKRO 
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Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geı;en nüshalar 10 ku
ruştur. Gazete ve matbaaya ait 
işler içiın müdiriyete müraaıat 

edilir. Gazetemiz ila.ı.Jarm ~·u
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeşilköy askeri rasat merke

zinden verilen maf(Jmata göre 
bugün hava krsrMn bulutlu ola
cak, rüzgir ~mal imkametl<>r
den esecektir. 14-1-932 tarihinde 
tazyiki IH!!Iİmi 713 milimetre er 
fazla sıcaklık 4, en az nakıs 3 
. •antigrat kaydedilmiştir. 

Ramazan 7 
Vakitlerı 

Güneş 
Ôile 
İkindi 

twı üzerine iri harflerle yazıla
bilir ve işin tuhafı her kes bu 
nu ehemmiyetle okur da dibi 
çıkmazsa ses çıkannaz, kimse 
de bu havadisi tekzip etmez. 
Likin o gün ııazete gününü 
gün eder. 

Yenir de ondan ... 
Hani Bektaıiye ıormuıları 
- Namazı mı aevenin, ona-

cu mu? .. 
- Orucu ıeverim ... demif •• 
- Neden? demitler ••. 
- Yenir de ondan! .. demit··· 
Ben bu cevabı beğenmem. E

ler her yenen 9eyi ıevıeydik 
hepimiz dayak tiryakisi olma· 

mrz lizım gelirdi. 

Nezihe Hanım 
birlikler 

Bir mesele var ... 

ve 

Nezihe Hanrmın Kadınlar 
birliğine mi, Erkekler birliğine 

mi girmesi ... 

Mumaileyhanın pek racüll

ne etvarına nazaran Kadınlar 

birliğine gwmekten ziyade Er

kekler birliğine girmeıini mü· 

naıip ıörenler var. Yalnız Er
kekler birliğinin buna müsait 
bulunup bulunmayacağı §Üphe
li, 

Karilerimizden 
E. G beye 

DS 
7,23 

12,23 
14,40 
17,04 
18,41 

5,38 

(Kabvealtı almak) tabirine 

il kartı itirazınız haklıdır. Fakat 
fikirler kelimeye tahavvül eder 

1 ken kalem her zaman iradi tekil 

1 de iflemez, hazan kendi kendi

~~~~~~~~~~~~' ne kelime döker. İtte böyle bir 

1
-- ~ ande yazılan yazılarda şive ha

.. ELE taları oluyor ... Sebebi de fikri 

Akşam 

Yatsı 

İmsak 

• - - gıdalarımızı ekseri ecnebi diller 

Telgraf yapmak 
san' ati 

Şimdi dünyanın karııık oldu 
iu zamanlardır. Herkes bugün 
den yarına bir takım hidiseler 
ı:uhuruna intizar ediyor. Alman 
ya Fransaya kafa tutmuı, Fran 
uda kabine dütmüı, İtalya 
borçları silelim diyor, Ruıya i
le Polonya anlaııyormuı, falan 
filin ..• 

Halk bekliyor, gazetede IMr 
şey yok! Olur mu ya!. Ne yap
malı? Avrupada büyük gazete
lerin her memlekette muhabir
leri vardır. Onlar olan vukuatı 
ve olacağını tahmin ettiklerini 
telgrafla verirler.. Bizde bu 
yok! Ne yapmalı, yarabbi ne 
yapmalı?. Ben olsam şöyle ya
parım: 

Oturur elime kalemi alrr v~ . ----

deki eserlerden alıyoruz .. Kari
ha ve tefekkür hareketlerinde 
ıuurumuz o lisanların tesirleri 

altına ıiriyor .. Kusura bakma

ym efendim! 
FELEK 

Davetler 

Diı tabipleri 
müsameresi 

Dit tabipleri cemiyetinden: 
15-1-932 cuma günü saat on bu

çukta fenni müsameremiz olduğun
dan Halkevini bütün meslektatlann 
tetrili rica olunur. 

Y ARINKl CUMARTESİ 
günü, Beyoğlunda Baker mağaza.Ja
rının mevsim sonu müna!lebetüe M· 

ruilik atışı ba§lıyor. Meınafiiniz na
mına nazaTı dikkatinizi .celp ederiz. 

MiLLiYET CUMA 15 KANUNUSANi 

I ·• 1 Tiyatro hayatı 1 • 1 

Faruk Nafizin (Akın)ı 
-2-

Şiirimizin yeni incisi, tarihimizin ilk destanı, 
tiyatromuzun yeni cephesi olan [ Akın ], ken
dine layık ;reni bir sahneye konuluşla oynan
mışbr ve br yeni Türk tiyatrosunun ilk adımıdır 

Geçen maka 
temizde (Akın) 
nın mevzuu
nu, vakaımı ve 
dram entri

ka11nı izah et 
mit tik. 

(Akın), man 
zum bir piyes 
tir. Hece vez
niyle 7 - 7 tak 
tiğli 14 heceli 
mısralardan mü 
rekkeptir. Yal 
nız balkın per 
de ııerisinden 

Sunaya hita
ben söylediği al 
hfAr mısralı iki 
lata 7 heceli kı 
sa mısralar ha 
!indedir . 

Faruk Nafb 
ıı:ibi lisana, ve:ıı 

ne ve hayale b& 
kim bir f&İrin 

kaleminden el-
Sabiha Nuri Hm. Şuna r6lünde 

bette böyle klisik Herler ııibi üsl6-
bu tunçtan dökülmüıe benziyen ro
mantik ruhlu ııibi duygulan bale
eanlar içinde çarpınan bir tiyatro 
beklenirdi. 

(Akııı) tamamen bu intizara mu
vafık olarak ortaya çıkmıttır. Mısra 
lann her biri bir İnci gibi düzgün, 
pürüzsüz, canlı ve biribirleriyle tam 
bir dizi halinde birletmiıtir. Eskile
rin dediği gibi ıbenüz baliğ olmadan 
beliğ olan• Faruk Nafiz, (Akın) da 
tairliğinin en yüksek tekamülünü 
göstermİ§, her mısraını bir bedia ha 
line koymu§tur. 

Bu sevimli inci dizisi, inşat perisi 
nin boynunda güzel bir gerdanlık ha 
!indedir. Yalnız tiyatronun bin bir 
hevese müptela olan ili.hesi, bu yü
rek alıcı gerdanlığın şurasında bura
smcla batka renkler, başka •tıklar, 
değişiklikler arar. 

işte bunun içindir ki (Akın) ın 
u.bneye konması ayrıca bir san'at 
muvaffakiyeti sayılacak yeni bir gey 
ret istiyordu. 

Birdefa dekor ve kıyafet mesele
leri vardı. Şairin bizi götürdüğü 
150-200 a11rlık mazi, henüz tafsili.
tiyle tarihe malolmadığı için devrin 
mimarisi, tezyinat, elbise tarzlan 
hakkında elde muayyen ve sarih ma 
lumat yoktur. Bu it için hareket nok 
tası olarak iki esasa müracaat edile
bilir: 

ı. - Alan yapan Türklerin var
dıldan yerlere götirdükleri medeni
yetlerin elde mevcut en eski yadigar 
Jarı 

2. - lçdeniz etrafında cliinyanın 
en eski medeniyetlerine ana olmut 
bir medeniyet inkişaf ettiği. 

En eskiTürk yadigarları, Hitit 
ve Sumer eserleri, kalayın Avrupa'
ya bu akınla götürüldüğü ve tunç 
yapmanın öğretildiği bilıriai,tunç, de 
mir, altın gibi madenlerin iıletildiği 
hakkında elde edilmiş emareler hep 
bu cümledendir. 

işte dekorların motiflerin, kıya
fetlerin teferruatını tayin ederken bu 
eaaılarclan hareket etmek lazımdır. 

Bundan baıka bir de sahne oyun 
lariyle (Akın) " kuvvet vermek za
rureti görülmüştür. Şair, aldığı yük
sek ilhamın coşkunluğu içinde yüre 
ği çarpa çarpa ortaya manzum bir 
deıtan koymuştur. Bu destanı de
kor içinde ve zıya altında canlandır
mak için -bütün klaıik oyunlarda ya
pıldığı gibi- zamanın icap ettirdiği 
manzaralar, resimler gösterilmelidir. 

Bu hususta bir iki misal verebi
liriz: 

(Akın) bir prolog ile ba§lıyor. 
Bu proloğ genç bir mektepli tarafın
dan aahnenin ikinci Ön perdesi olan 
büyük eaki düny!' haritası önünde 
söyleniyor. 

Büyük Gazinin iıtikbale ve mazi
ye nufuz eden derin ııözlerinden il
ham alınarak ııeçmişin karanlıkları 
tenvir edildiğini bu proloğ göster• 
mektedir. 

yazarım: __ 
"PAR1S 16 (Huıusi)- Qev 

ıuk malumat alan mahafilden 
terenüh eden haberlere ıöre 
Fransa askerlik ıubelerine mah 
rem ve kapalı zarflar dağıtmış
tır. 

Yeni Rusya 

Proloğ söylenir söylenmea: genç 
mekteplinin gidişini oaklıyan karan
lık tekrar ayclınlandığı zaman Ha
kanın muhte§em otağı içinde üç 
genç Beyzadeyi görüyoruz. Eğer 
bunlar hemen ~öze batlasalar, biraz 
evvelki hakikat tesiriyle gösterilen 
mazinin te~iri biribirine karıtabilir. 

Halbuki vaziyeti derhal ıı:özlere 
çarptırmak için arkada dağlar arasın 
daki yoldan gölgeler halinde bir sil 
rü susuzluktan dudakları çatlamq, 
bitap in&anlar geçirmek mümkündür 
Bu sessiz sahne göz önünde canla
nan yeni manzaranın müteharrik bir 
dekoru halini alır. 

"LONDRA, 17 (Husuıi)
tngiltere hükil.meti IMr harp zu 
burunda bitaraf kalacağını Al
manya ve Fransaya bildirmit· 
tir. 

BERL1N, 18 (Huausi) -
Maretal Hindenburg'un istifa 
edeceği şiddetle şayidir. Borsa
da bu haber aksi tesir tevlit et
miıtir.,, 

itte ~ize üç tane telgraf ki; 
her biri birinci sahifede üç sü-

Falih Rıfkı Beyin Yeni Eseri 

Komşu Devlet için dilimizde yazılmış ilk tetıkiyk. 

Gençlik ve halk terbiyesi metotlarının, ııehir ve cemiyet 
'ıayatmm, kızıl fırkanın en eyi tahlili. 

ON FORMA, 150 KURUŞ 

Tevzi Mahalli: Muallim Halit Kütüphanesi. 

Tıpkı bunun gibi, Hakan çadırı
nın bayatını ve merasimini can1andır 
mak için de Hakanın kızının yanına 
bir kaç nedime, otağın önüne ve Ha 
kanın tahtı yanına nöbetçi neferler, 
gelen Başbuglara kımızlar ikram ede 
cek cariye ve köleler verilebilir. Kı
mız ikramı ve selim merasimi sah
neyi canlandırır. 

Piyesin ~onunu da gene uzaktan 
canlı bir rkın alayının gölgeler ha
linde hareketiyle bitirmek mümkün-

Milliyet'in Edebi Romanı: 12 bi !... kabul edemiyeceğini söyledim! 
Belkis zaptedemediği bir - Bana danışmadan nasıl 

Güz~llik Kraliçesi 

- Güzellik Kraliçesi Parise 
gidiyor.. Halk onu let)'İ eder· 
ken alkışlıyor.. Vedat Naci, 
ıazetesi namına kraliçeye bir 
çiçek boketi takdim ediyor •• 

- Bırak şu küıtahı! •. 
- A, nankörlük ediyorsun 

Belkis ! •• Sana ne kadar hürmet 
ııösteriyor.. Hastalığında her 
ıün yokladı.. Seni eğlendir
mek için kartında saatlerce çe 
- çaldı.. Daha tanqalı kaç 
ıün oldu? Adeta bir aile dostu 
gibi samimiyet gösteriyor •• 

Dadı içeri girdiği için 
sustular. İhtiyar kadın çekme
uin gözünden bir şeyler araştı· 
nyoırdu. Belkis sordu: 

- Ne anyorsun dadı? 
- Bufenin anahtarını .. Dün 

buraya bırakmıştım da .• Bey
efendinin misafiri geldi !İmdi 
lizım. 

Nezihe Muhiddin 

Anahtarı alarak çıktı. Bel
kiı Lamianın yüzüne baktı: 

-Kim acaba? 
- Sen otur ben timdi anlar 

gelirim. 
- Sakın Vedat Naci olma

sın? 
- Vedat Naci olsaydı he

men yukarı çıkardı. Artık alı9 
tr. 

Lamia dışan çıkınca Belkis 
tekrar gazeteyi eline aldı. Göz 
!erinde muztarip ve melalli 
bir iğbirarla deminki resmi 
tetkik etmeğe başladı. Güzel
lik Kraliçesini te§yi edenler 
arasında Vedat Nacinin siması 
en seçimlisi idi. Genç adam e
lindeki çiçek buketini verir
ken o kadar candan gülmüştü 
ki... Tıpkı, ilk tanıştıkla
rı gece dans ederken Belkisin 
gözlerinin içine güldüğü gi-

tehevvürle resmin üzerine, Ve- yaptın bu iti?! 
dat Nacinin gülen çehresine - Darılma efendim .. De
ıivri tırnaklarını geçirdi ve bir minden ona küstah diye çıkışan 
dişi kaplanın hırs ile kağıtları sen değil mi idin? 
didik didrk parçaladı. Belkis canı fevkalade sıkı-

Bütün vücudü kanmamiş 1 !anlara mahsus kırık bir tavur-
bir ihtirasla titriyerek parça- la boynunu bükmüttü. Lamia 
lanmı§ gazeteye bakarken dı- bir kahkaha fırlattı: 
şardan hızlı hızlı ayak sesleri - Yalan söyledim Belkis !. 
duyunca acele acele yırtık ka . Gelen Vedat değil .• 
ğıtları toplamak için eğildi. Belkis bu sefer sukutu haya 
Lamia helecanlı helecanlı içe- le uğradı. 
l"İ girdi: - Kim olduğunu merak et 

- Belkis bil bakayım .. kim miyor musun? •. 
geldi?.. - Neme lazım .. Kim olursa 

Belkisin biraz evvel hiddet olsun .. 
ve asabiyetle gerilen yüzü bir- - Epeyce şayanı dikkat 
den bire gev§edi .. Tatlı bir ü- ı bir ziyaret.. Harun Mecdi B. 
mitle cevap verdi: babanın eski dostile beraber 

- O değil mi? gelmişler .. 
- O kim? - Dün de bana bir ınektu-
- Vedat Naci... bu geldi. Adamcağız bilmiye-
Lamianın gözlerinde bir is- rek yaptığı hatayı tamir etme-

tihza yandı: ğe çalışıyor •. Ben o gece mesc 
- Evet, küçük hanıll" Ye- lenin o kadar farkında olmadım 

dat Naci geldi ... Fakat.. amma, bir şeyler geçtiğini şim 
- Fakat? di anlıyorum. 
- Rahatsız olduğun için - Kapıdan biraz kulak v 

1932 ' 

dür 
Bu sahne oyunları, bir taraftan 

o devrin hayat ve atletleri hakkında 
ki en son bilailere ve tahminlere da 
ha fazla kuvvet verir. Çünkü gerek 
dekor ve kıyafetler, ııerek sahne 
oyunları için Türk tarihi etrafındaki 
en yeni bilgiler istihdam edilebilir. 
Mesela tarihin Türklerde en eski se
lam tarzı hakkında cellerini kalpleri 
üzerine koyarak boyun kırdılar> yo
lundaki bir kaydı selam tarzını tayi
ne hizmet eder. 

(Akın), memleketin yegane all"i 
profesyonel tiyatro varlığı olan Da
rülbedayi tarafından hazırlanmakta
dır. Haber aldığımıza ııöre İstemi 
Han rolüne bizzat Ertuğrul Muh
sin Bey çalıııyor, Suna rolünü de 
Neyyire Neyyir Hanım hazırlıyor
muı. Kızı kurtaran Gün Baıbuğu
nun kahraman oğlu Demir rolü Hü 
seyin Kemal Beye verilmit. Üç Baı
buğu Galip, Emin Beliğ, HazırnBey 
ler, çinli köleyi de Küçük Kemal 
Bey üstlerine almıılar. 1 

Darülbedayi bir taraftan bazırlık
lannı yaparken, diğer taraftan da 

Türkün vatanını müdafaa hususunda gösterdiği kahramanlığı tasvir 

eden Türk ve İngiliz Ordularının yardımile vücuda getirilmiş sesli ve 
ve sözlü muazzam filmi. 

Ankarada genç mektepliler Halkcvi ••••••••••••••••••••••••••-~ 
nin yüksek müzabareti altında eseTİ 
oynamı,hrdır. Bu oynayış bir ama
tör heyetinin oynudur; fakat ama
törcesine oynanmamııbr. Bilakis 
eserin kıymetile mütenasip derin 
bir itina, gerek oynıyan gençler. ge 
rekse onları idare eden hocalara ba-
kim olmuıtur. J 

Ankara'da eıerin dekor ve kıya
fetlerini İsmet Paşa kız enstitüsü 
müdürü Münir Hayri Bey arkadatı
ımz hazırlamıttır. On, on iki gün 
içinde bu mühim iti ba§a çıkaran 
Münir Hayri Bey Avrupa'da sene
lerce dekoratif san'atler üzerinde bil 
fıil çalıfmıt, ve bilgi sahibi bir arka
dattır. ismet Paşa klZ enstitüsü, 
Ankara kız enıtitüsü, Ankara kız 
atölyeleri, Halkevi tiyatrosunun mü
dürü Hami Bey, ressam Mahmut ve 
Sabit Beyler seferber halinde bu ha
zırlıklarda ellerinden geleni yapmış
lardır. 

Eseri oynıyanlar Gazi terbiye 
enstitüsü ve Ankara erkek lisesi mü 
davimleri beylerle lımet Paşa kiz 
enstitüsü ve Ankara kız lisesi müda~ 
vimi hanımlardan mürekk"Ptir. Bun 
lar bocalannın nezaretleri altında, 
kısa bir zamanda umulmaz bir kud
ret göstererek bu büyük iti muvaf
fakiyete bağlamanın sırrını bulmuş
lardır. 
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Bugüne kadar görülmemiş derecede hissi ve müe&ıir 
filmini takdim e<koektir. (Alınan) PABST ve (Fnn

sız) BODUİN ııamı·ndalri iki !'C:jisör tarafmdan vücu
da getiTilmi~ F.ransm;a ve Almanca mülQlemeli ol.an 

bu eoer her iki memleketin ıen büyük ametleri tara
r ında temsil edili yor. 

Bugün görülmesi 

ELHAMRA 
Sinemaaında 

2 büyük film birden 

1 - Marlene Dietrich'in 
şaheseri vıe .günün muvafıfakiyeti 

27 No lu Casus 
2w.RANGOO ... 
insan ayağı gü-memi~ ormanlarda 
kaplanlarla vahşi hayvanler ara
sında alınmış şayanı hayret film. 
Bugün 10,45 de tenzilatlı matine 

lbıımgelen filmler: 

MELEK 
Sinemasında 

Büyük ve dilbeır artist 

M AR 1 E B E L L'in 
bu ııcne görüle<ıek yeğkıe filmi 

TAL i 
kumar ft ~k filmiıdir. 

Aari vekayil mu•vver romaıı. 
Bugün saat 11 de tccızi.IAtlı ma
tine. İlil.v.e~: Zengin ..,,.li var

yeteler. 

ismet Pata kız enstitüsünden 
Sabiha Nuri HanımSuna rolünü yap
ımı, aynı enstitüden İsmet ve Yıldız 
Hanımlar iki nedimeyi, diğer İsmet, 
Kevser ve Muzaffer Hanımlar cari- , 
yeleri temaiJ etmitlerdir. Kız lisesin ' 111-~ Bugün MA J l K Sinemasında t::. Sabahat Hanım proloğu okumuş ı Meşhur tenor R İ C H A R D T A U B E R'i 

Gazi terbiye enstitüsünden İsma 1 eu·· yu·· k Varyete 
il Hilmi Bey İstemi hanı, (Haydar 
Nami Bey)Demiri, Turgut ve Sa
lim Beyler diğer iki Beyzadeyi, Ke
mal Bey Baıhuğlardan birini oyna
mıılardır. Ankara erkek lisesinden 
Fethi ve Gazanfer Beyler diğer iki 
Baıbuğu, Haydar Bey deÇinli köleyi 
temsil eylemitlerdir, Erkek lisesin
den bir çok ırençler askerleri, tablo
ları ifaya ela iştirak etınitlerdir. 

son filminde görüp dinleyiniz. Musiki: Franz Lehar'm 
Bugün saat 10,30 da tenzilatlı matine. 

Hamış: Bu güzel filin Pazar günü son matinesine kadar gösterilecektir 

Jandarma satınalma komisyonundan: 
ismet Pap kız enstitüsü musiki 

muallimi Naciye Hanımın iki kıt'a. 
ya yaptıft beste, erkek ve krz lisele· 
ri, kız enstitüsü ve kız orta mektebi 
talebesi tarafından terennüm edil

J&ndanna için 12000 takım kısa idol ve bacak çamaşır kapalı 
zarfla alınacaktır. Taliplerin prtnameyi ıgönnelc için her gün 

ve ı:nünaJkasaya iştiriık için de 4-2-932 p~ günü saat on 

beşe kadar Komisyona müracaatları. (192) + 

miıtir. 

lıte bu suretle bütün ~nkara 

gençliği, samimi bir heyecan içinde 
(Akın) ın yükıek milli ve edebi kıy 
metine, buRu yazan Faruk Nafizin 
derin ve kudretli tairliğine, esas fi. 
kirleri bulan Türk tarihi encümeni
nin yüksek _gayretine, Halkevinin 
kıymetli müzaberetine ve bütün bu 
muvaffakiyetleri deba11nın tacıyla 
parlatan Büyük Gazinin teşvikine 
layık olmak için elinden gelen gayre 
ti esirgemiyerek tiyatromuzun tarihi 
ne yeni bir şeref halesi verıniı oldu. 

Ankarada eser, yalnız oynıyanlan 
değil, umumu meftun etmittir. Türk 
tiyatrosu için gerek telif ve gerek 
sahne cephelerinde (Akın)ın yeni 
büyük bir adım olduğu kanaati umu
mi bir kuvvet almıttır. Bu kuvvetin 
şiirimiz ve tiyatromuz için yeni bir 
ilerleme imili olacağı ümidindeyiz. 

İbrahim NECMi 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğ

leden sonra saat (2,30 dan Se) 

kadar İstanbulda Divanyolun

da 118 numaralı hususi daire

sinde dahili hastalıkları mua

yene ve tedavi eder. Telefon: 

İstanbul 22398. Sıra nwnara· 

sını beklememek ·isteyenler, 

kabineye müracaatla veya te· 

lefonla randevu almalıdırlar. 

dim. Öyle anladım öyle candanı )adınız. Hatta Vedat Naci Bey 
yürekten tarziye veriyor ki.. bile size uydu. llk tanıdığun 

- Mektubunda da öyle... zaman baıka bir insandı, o da 
Bana yazdığı uzun mektupta değitti .. 
hayatını da anlatıyor .. Kimse- Hep birden d~ittiniz •• Beni 
si olmadığından bahsediyor. tatırtıyorıunuz ••• 
Benim için hissettiği dostane - K-din değiıtiğin ıçın 
hisleri yaza yaza bitiremiyor.. sana byle geliyor. Biz hep ayni 
Kendisine her zaman itimat e- insanlarız ••• 
debilirmişim... Belkisin ııözleri yaşarmış· 

- Ne kadar talili bir kız- tı .. Bir kelime daha ıenç kızı 
sın bir tarafta aşkına daima hıçkırıklarla ağlatmak için ki 
güvenebileceğin genç bir niıan fi idi. Lamia mevzuu hemen 
lı, öbür tarafta itimat edece- değiştirdi •• 
ğin zengin bir dost!. •• Bu saa- - Harun Beyin yanına çık 
det herkese müyesser değil.. mıyacak mısın? •. 

- Alay mı ediyorsun? Belkis dudaklarını büzdü: 
- Sen artık pek garip olma - Lazım mı? 

ğa başladın Belkis ! En sami- Adnan Bey içeri girerek: 
mi sözlerden de şüphe ediyor- - Hala giyinmedin mi Bel 
sun .. Yarın öbürgün belki ark;ı kis? - Dedi - misafir geldi. 
daşlığımın da kıymeti kalmı- Harun Beyle eski dostum salon 
cak ümidinde de şüphe edecek dalar. 
sın.. - Benim çıkmam lazım mı 

- Bu ne kadar haksız mü- baba? 
vahaza .. Babam bir taraftan - Rahatsız değilsen çıkmalı 
sen bir taraftan ... Hele Müni- sın kızım .. Yaptığı hatayı affet 
rin babası ve annesi... tirmeğe çalıtan bir insana baka 

Hepiniz bana tuhaf bakma- ret etmek aynı hatayı tekrarla-

İtanbul 5 inci i.cra memurluğun
.dan: Mahcuz ıpa.raya 90vrilme.ine ka 
rar verilen. büfe, gaTdrqp, karyola, 
ve eair eşya 19-1-932 T. müaadif 

ısalı tünü Sl&t 12 den itibaren Bey
oğlu Ke.lyoncukulluğunda enliyo

kuş 3 No. lu hane önünde açık art

tııma ile sahlacağından talip olan
ların mahallinde hazır bulıına.ı:ak 

memunına müracaatları ilan olıınur 

Bakrrköy kra memurluğundan: 
Bit: deynin temini zmmında malı.cüz 
bir adet sütlü inek .ile bir adet dü

ve ve bir adet ğramofon mahalin 20 

mincıl çarşamba günü ısa.at 11 de 

Bakırköy çarşüsında füriihat edi

leceği ilan olunur. 

Lamia da söze karııtı: 
- Belkisin bir az da hareke 

te ihtiyacı var •• Bu odada kapa 
na kapana melankolik olacak. •• 

- Öyle iae Belkiıi tetviık e
diniz de birlikte qağı İlıiııiz 
Lamia Hanım... Misafirler çok 
oturmayacaklardır.. Adnan B. 
Belkisa !efekatle ıülerek kapı· 
dan çıktı. 

Harun Mecdi Bey, hiç te o 
akıamki cıvık ve tımarık ada
ma benzemiyordu. Bütün ince
liği, bütün isitokratlığı üzerin· 
de idi. Belkiıe bir prensese göa 
teni n hürmetle muamele edi
yordu. Konuştukça aradaki so
ğuklu eriyordu. Harun Bey on 
1 ra Mısırı anlattı. Kahirenin 
hayatından bahsetti. Çok otura 
cak vakit değildi, yemek zama· 
nı yaklaımıştı. Misafirler git
meğe kalktılar •• Adnan Bey bir 
ev sahibi sıfatile onlara yemeğe 
kalmalarını rica etti. Harun B. 
kabul etmek istemiyordu. Hat· 
ta vakitsiz ziyaretinden dolayı 
mahcuptu: 



1SAN'A 
Jillemlnde 

Çürüyen 
Tablolar 

Müzeye gidenler bize tarihten in
~kal eden kılıç, kalkan, piıtov, top, 
nancınık nümayiıleri araıında sol• 
uı, çürümüt ne olduklan anlaııla• 

'"Yacak derece de harap olmut !ev• 
ann peripnlıiını da elbet aörmüt 

rdir. lıte ben bu bir yanğmdan çı
n eşya manzarasını andırır bu bur 

~a levhalardan bahtetmek istiyo
'>ıın. Onların albndaki imzaların kıy 
1'1etj ne olursa olıun, san' at deier

ri bulunsun bulunma11n rutu~
ten yosunlanmış müze eıerleı:-nın 

hazin manzarası kartııında titre
• ı;,rnek kabil deiildir. B~ levha!.arm 
,ogunun tersim tariblerı bugun o 

dar da eıki değildir. . . 
Fakat sonra gelecek nesiller ıçın 

bittabi eskilik k ;~metleri daha fazla 
•rtacak olan bu eserler maalesef '! 

anı idrak edemiyecek kadar perı 
n ve parça parçadırlar. B ... unlar, te 

tleU-.: d" d.. .. asrm evlatları ta-.... or uncu . . . . 
"'frnd t 1 Ayaerini kııısesının 

an a ı an küf' k k . 
anlık rutubetli ve 0 an IZ-

duva~Jarında renkleri ıolmuı, bez 
ri yırtılmıt ve rutubetin yoıunla· 

-ile çürümü,türler. 
Bunlann içinde Türk reasamların 

n bazılarının eserleri de vardrr. O 
!:ıerler k! daha bundan on ıene ev
•el Galatasaray sergisinin duvarla
rında boyaları henüz kurumuı ta~e 
erlerdi. On sene içinde rutubetin 

>nlan ne kadar ihtiyarlatmıt olduk
rına ıa§tım da acıdım da. 
Çallı'nın ve Sami Beyin Çanak

le mubarebeıini tasvir eden tablo
rı da buradadır. Onlan güçlükle 
nıyabildim. O kadar bozulmuı, çü 

l'Ümüş ve harap olmuşlar ki enkaz 
>alinde onlann karırsında hayli dü
!İİndüm. Tekrar edeyim ki bunların 

n'at kıymeti ne olurıa olıun dev
inde bir varlık ve başlı batına bir 

>areket ihda• eden bu eser sahipleri 
remin edebilirim ki bu levhaları bir 

!zans kilisesinin bodrumunda çilrü
'n<k için boyamadılar. Harbi umumi 
ı~kiimeti -zamanında reıaam1arnnız 
"' nakkaleye siperlere kadar gönde
;ldi. Para sarledildi ve tarihe tevdi 

ilmek üzere bu levhalar vücude ge 
'ı·ildi. Tarihin tevdiatını kucağında 

klayan Bizans kili•esinin yağlı bo
' ya karşı pek zalim davranan rutu 

tini öldürmek için sıvaları görün. 
eyecek kadar duvarları dolduran 

her biri bir kahramana ait olan 
111 binlerce silah kafi gelmiyor. 

Tarihin malı olan bir kösele par· 
lasın, bile kıekanç bir itina ile hıfza 

ecbur olduğumuz bir idrak devrin
i bugiinkü levhaların bu leci man· 

. raıı karıısında ben çok iiı-ktüm. 
ılrneın siz ne dersiniz?. 

Elif NACl 

essamlar uyurlar mı? 
llyumayorlar mı? 
Cüınhuriyet gazetesinde Ali Sami 

•y tarafından "Türk ressamları u
lly~.rlar., mevzuu etrafındaki neıri
at uzerine güzel san'atlar birli;i 
~Ye'tj idaresi tarafından aazetemize 
tl teb~ğ. aönderilmiıtir. "Güzel san 
/• bırliği resim tubesi idare bey· 

1 iarnına reia Sami,, imzaıile gön· 
•rı en bu teblii Ali Sami Beyin 

" Ve şahsiyeti hakkında ağır İt· 
• 1~rı ihtiva etmektedir. Ezcümle 

nı ıyoı· ki: "Türk hudutları dahi-1t ne kadar ressam varsa hepti 
ssa Ali Sami Beyin fena reaim 

aptığında müttefiktir ve Türk ret
i".'lar cemiyetinin teşekkülünde ken 
skoe ı-~y verilmediği için kongreyi 
t Chnıt ve ti o tarihten beri resim 
ebukkülüne kartı olan kinini arası-

şekilde izhar etmektedir.,. 
~nndan baıka aynı zamanda Ali 

aınl ı Beyin Amerikalılara sattığı re
ltt eri Ali Cemal, Tahsin ve Himit 
eyJere yaptırdığı ve Ali Sami Bey 
~alından yapıldığını bildiğimiz pa 
.1 arırnlzın üzerindeki reıimler in. 
1 teredeki bunları basan matbaanın 
. •samı tarafından tashih edildiği id 
~ edilmektedir. Keza Ali ı.am; Be
n tnakalesinde mevzuu bahsettiği 
. •ntheon)daki (Attila) tablotunun 
nıin eseri olduğu hakkındaki malu 
tının tashih etmesi İcap ettiği ..., 
- rı umumiyeye kartı bu noktala. 

" İlk ve aon defa olarak tetribiııi 
'a~ tarihıne kartı bir vıu;ife telak-
ettıkleri,, zikredilmektedır. 

MİLLiYET CUMA 15 KANUNUSANi 1932 

Bir endişe dolayısile 
Ressam Ali Sami Beyin Cümhu

rlyet pzet.Unde bir yazıları çıktı. 
D • bir dikkat ve alika ile oku· 

el'ID rl • • 
dwn. Benim ıibi san'at babe ennı 
kollayan onlan aabırırzlılda pusuda 
bekleyenler de ıörmüıler ve ~?'':'f 
!ardır. Güzel san'atlar akademııııı_ııı 
muhtasar ve eksantrik bir tarihçeaile 
revitine devam eden makale son
lara doğru birden bire bir çıkmaza 
sapıyor. Hafif metrep modern sa?' -
at ağır batlı akademi atelyelenle 
koltufa giriyormuı. Nemutlul Para 
ve pullarımızın kıymetli reasamı bu 
birleımeyi bayıra yorrruyorlar en
diıe ediyorlar. Ne tuhaf!. Te!"'den 
tırnaia kadar değiıerek ,yenıl".'~n 
bir dünyaya modern san at nıçın 
çok ııörülüyor. Yeniliğe ka~ı ~uyu: 
lan itimatsızlık ihatalı bir bılğı dah~ 

,__ sarsılması muhtemel mevkı 
yoıua bl' . 
korkusundan mı geliyor bu ı~ml· 
yor. Onun için yeni aan'atı ellerın~e 
tutan gençlik. b;und~ alı~ıyor .. Bız 
reıim san'ati ıçın Selametı Samı Be .. 
yin enditelerinin tahakkukunda, Sa 
mi Bey necatı biz.im intizarırmzın 
devamında buluyorlar. Makaat bir
dir. Resmin hakiki mevkini almaıı, 
engelsiz tam bir inkiıafa mazhar 
olmaıı yalnız bunun temini çarele
rini taharride ayrılıyoruz. Mevzuu 
babı makalede hafif tertip müstakil 
ressam ve heykeltıraıların mesai tar 
zına da dokunuluyor. Yalnız tedrit 
bir çığır olmaktan uzak bulunduğun 
dan zararıızlığına binaen hoş göı:-il
lüyor. Bence her hangi bir münaka
fa ve mübahese de hal çaresi samİ· 
miyeti çok genit tutmak, ihtiaas ve 
vukuf önünde hürmetle durmaktır. 
Bunu kendime ıiar edindiğim için 
kafamı kurcalayan bazı noktalar 
Nemruda muaallat olan sivrisinek ııi 
bi beni bizar ediyor. Hakikatı öğ
renmek kayğuıile samimiyete ittiba 
ediyor aklıma gelen süalleri af"iıya 
yazıyorum. 

1 - Modrn aan'attan neye ve ne 
için tevahhuı ediyor? Bu bir bit
abrudır ki? 

11 - Modern cla11isme tabirin
den ne murat ediliyor? 

111 - Modern san'at maziyi, ced 

elini inkir eden bir soytuz mudur? 
iV -Pirimitil ve kiluiklet"e na

zaran modernlerin vaziyeti ve fark 
•• aaa.'atlan. 

V - Reaimde ıekli mü,abeheti 
yokta teknik ..., konaeptiyon birliği 
mi karabeti, mliıareketi icap ettiri
yor. 

VI- Akademik ve modern teknik 
lerln mukayeteli etüdü ve neticeleri. 

Vll - Mwern akademiler de 
tedriı üsulü ve gayeleri 

Anlamadığımız, anlamak külfe
tine katlanmadığımız hakkında kara 
kuiİ hükümlerden hazer etmeliyiz. 
Meseli ben kızıl, kıpkızıl, bir yeni 
stan'at taraftarıyım onu ıumuUü bir 
görüı, şuurlu bir araıtmnanın zadeıi 
telakki ediyorum. ihtimal ki kendi
me göre bir takrm müıtenidatım ve 
deliülim vardır. Bunun tamamen ak 
tini isbat edebilecek bir kimteye j. 
man edebilirim ki bu ikna yoluda ak 
lnnızın ermediği ıeylere vahi etike 
tini yapıştırmaktan ziyade ilmi izah 
ve tekniki tahlildir. Yeni bir mede
niyetle başlıyan yeni hayat ve ica
batı nelerimizi değiştirmemiıtir ki! 
Köyünün meskeninde dağdağalı ha 
yattan bir an için kurtularak batım 
dinlendiren insan tam bir konfora 
kavuımuıtur . Yeni ıpor ve tağ:lddi 
uıullerile yeni sıhhatli bir vücut ya 
ratılmaktadır. Makyajla İnsan eti ü
zerinde işleyen fırça ve kalem yara 
danın noksanlarmı telafiye muvaf
fak olrtaktadır. Yeni bir giyiniıle ih 
tiyar dünyanın fonu üzerine yeni, ori 
jinal bir siloet düşmektedir. Acaba 
yeni cemiyetin yeni zevklerinin ye
ni bir san'at ve eıtetike yol açma11 
doğru değil midir? Bilhaasa bu iıti
halede vazii kanun yine klaıizm 
olursa! ••. Onun için Güzel san'atler 
akademimizi bir Hofmann Schule 
veya Academie Shote gibi görmek 
isteriz. Zaten akademide mimari 
ya tedrisata uyamıyarak bir kayna
na ve gelin geçimsizliği -bittabi 
san'at cihetinden- huıuneti gösteren 
resim ve beykeltrati ıubeleri ihya 
edilmelidir. 

Erzurum: Eşref 

Bizde san'atkar doğacak mı? 
"Hayır 1,, diye cevap veriyorum •• 
Biliyorum. Belki bana itiraz ve 

hücum edenler bulunacak, fakat ben 
onlara makul ve munsil olarak dü
ıünnıelerini tavsiye edeceğim. 

Bundan elli sene evvel Hamdi Be 
)'İn temelini attığı Güzel san'atlar 
akademiıile memleketimizde Plastik 
ıan'atlar cereyanı batlamak için bir 
hamle yapıyor. Acaba bu hamleden 
beri bizde ıan'at doğmuı ve doğa
cak mıdır? 

Hayır doğamadı, ve doğamıya 
caktır. 

Bütün bu kabahati hep zavallı 
aan'atkiinn omuzlarına yüklediler. 
N atıl iddia edebilir miyiz ki ıimdiye 
kadar eline fırça veya çamur alım
lar ve aenelerini beyhude bir müca
deİe ile mahvedenler arasında bir ta
ne bile istidatlı ve gayretli adam 
yoktu? Peki bunlar, ne oldular? A
caba bir Çallı Fraıısada yaf'lllll§ ol
ta idi buııün eaerlerine hakikaten 
hayret edebileceğimiz bir adam ola
maz mıydı? 

Ne için hep bu zavallılar üç, bet 
senede Fransa veya Almanyada öğ
rendiklerinin üzerine burada bir ke
lime bile ilave edemediler.? 

Zannediyorum bunun izahı çok 
basit ... Çünkü bugün de san'atkar, 
yalmz ve öksüzdür. Çünkü bugün 
de san'atkira bir tufeyli bir lükı di
ye bakıyoruz. Çünkü bugün de dün 
ıribi aym hataya dliterek san'atki
rııı Türk harsını ve hakiki Türle me 
deniyetini vücude getirecek element 
oldufunu kabul edemiyoruz. Ve ber
kesin kalasından daha hala çıkama
yan küflü bir fikir var: 

- Biz fakiriz. Zengin olduğumuı 
gün bunu düıünürüz diyoruz. San
atı daha halii bir Burjuvamn yemek 
odasına asacağı meyva reıimleri ve
ya tarihi vesikalardan ibaret olduğu 
nu zannediyoruz. 

Hayıır efendiler! Bir Mısır san'a
tına bir Çin san'atına, bir Hint san
atına tarihlerini temsil ettikleri için 
değil; o memleketin ruhunun güzel 
liğe, bayatta hayvanın değil yalnız 
İnsanın arayııbileceii maddi ihtiyaç
lardan batka bir ıeye lüzumu oldu
ğunu, zekanın hayali geniılendiğini 
ve aan'atkir vicdanının o kavmi ya] • 
nız taı parçalarile temsil edebilecek 
kadar büyüklüiüne hayret ve pereı 
tiı ediyor, ve onların en büyük me
deniyetler olduğunu kabul ediyoruz 

Yunanı kadim medeniyeti, la
kenderin kabraınanlıldarı değil; 
"Fidias" ın "Escbyl,_ in cPlaton» 
un eserleridir. Biz bunu daima inkar 
ettik, daima inkar ediyoruz. Bütün 
Türkiye, Türk medeniyetinin, kendi 
ıan'atkirlarile doğacağmı kabul et
medikçe ve aan'atkarı yalnız tarih 
ıinas terbiyeci ve bilha•aa lükı eş
yalar yapan lüzum•uz bir tufeyli o
larak kabul ettikçe Tü•k aan'atkarı 
doğmayacaktır. Ve elli •eneden beri 
yeni Türk harsını yarabnak için ça. 
balayan zavallı mücahitler ateş ııibi 
yanan beyinlerini afyon ile uyuta 
uyuta feci bir halde ölüyorlar. 

itte Türk san'atkirı kendini lü
zumsuz gören bir muhitte olduğu 
için doğamıyor, kı~aca onu muhit 
öldürüyor. 

Zühtü 

Orta mektep talebeleri arasında 
resim müsabakası 

Güzel san'atlar birliği resim ıu
beti, resim ve aa!''atı, ıı~ç. ~lebe a· 
rumda tetvik içın, ıeraıtı ahde ya-
zddığı üzere talebe araımda bir re
tim müsabakası ihdas etmiftİr • Şe
rait berveçbi itidir: 

1 _ Orta mektep talebeti arasında 
resim ve aan'at hevesini uyandırmak 
ve t8fvik için ııüzel san'atlar birliği 
reaim ıubeti Alay kötkiinde bir (Or-

ta mektepliler resim serııisi) açacak 
tır. 

2 - Sergi 15 şubat 931 de açıla
caktır. 

3 - Reıimler 10 ıubata kadar Aliy 
köıküne gönderilecektir. 

4 - lıtirak edecekler yaptıkları re
simleri muallimlerine taıtik ettire
celılerdir. Ve iıim ve adreai taarih e
dilecetkir. 

5 • Memleketimizin san'atk.irların 
dan ve Sanayii nefise akademisi mu 
allimlerinden mürekkep bir heyeti 
mümeyyize tarafından bu resimlerin 
arasından birinci, ikinci ve üçüncü
ler tasnif edilecektir. 

6 - Birinciye bir ıulu boya takımı 
ve albüm, ikinciye bir tulu boya ta
kımı ÜÇ:Ünciiyc bir paıtel takımı mü 
kafat verilecek ir. 

7 • Yapılacak resmin mevzuu 
(Cümburiyet bayramı) dır. 

8 - Resmin ebadı 27X22 olacaktır. 
9 - Resimler renkli ve renksiz ola

bilir. 31X26 ebedında bir karton ka
ğıt üzerine dört tarafından ilsak edi
lecektir. Üzerine ince bir saman ki· 
ğıdı konacaktır. 

10 • Mükafat kazanan resimler i
ade edilmez. 

11 Alay kötkü Gülhane Parkı i. . ' 

' • j Si 
Amerikan sinemaları 

buhran geçiriyor 

Nevyork'un meşhur Roıcy sineması bomboij! 

Geçen senenin sinema plançoıu
na bakarsak, Amerika' da buhran, 
fakat Franaa'da bir inkişaf görürüz. 
Avrupanın diğer memleketlerinde, 
sinemalar daima mahallin iktısadi 
ceryanlarına tabi olmuşlardır. 

Geçen sene Amerika' da tiyatro
lar büyük bir buhran geçirmişler
dir. Tiyatroların varidatı yüzde alt
IRl§a kadar İnmiş ve bir çok tiyatro 
lar kapanmııtır. Bir çok tiyatrolar 
da fiatleri bir hayli indinnişlerdir. 

Gariptir ki Amerikan sinemala
nnda en ziyade rağbet ıı.ören film
ler Amerikan filınlerindea ziyade, 
ecnebi filmler olmuıtur. 

Sinema salonlarında fiatlerin İn· 
dirilmesi mecburiyeti, bizzarure ar
tistlerin aldıkları haftalıklara tesir 
etmİ§tir. Ticari kıymetleri fÜphe 
götürmeyen beş :ıltr yıldızdan maa
da, diğer bütün sinema artistlerinin 
haftalıklarından yüzde on beıten o
tuza kadar tenzil edilmiştir. Artist
ler de muhtelif bir çok sebeplerden 
haftalıklarında yapılan bu tenzilatı 
kabule mecbur kalmıtlardır. 

Halbuki geçen sene içinde F ran
sız ve Alman ıtüdyolan çok çalıımıı 
!ardır. Sinemalar da umumiyetle iyi 
kazanç temin etmişlerdir. Mütema
diyen yeni yeni ve son derece muh 
tetem ve mukellef yeni sinemalar 
inıa edilmiştir. Bu ıene içinde ev
velce maliım bir hakikat daha ziyade 
teeyyüt etmiıtir. Halkın zevki selimi 
fena bir filmi derhal anlıyor ve film 
rağbet görmüyor. Şu suretle iki ku 
tup husule geliyor. Sinemaya ucuz 
girmek ve iyi film seyretmek.. Bü
tün müvazeneleri, hallan rağbetine 
bağlı olan film mustahsılları ıimdi 
bu iki kutbu telif etmeğe çalıtmak
tadırlar. 

lıtatiıtildere nazaran, Amerika
nın büyük ıebirlerindeki tİnemala
rın varidatı gitikçe azalmaktadır. 
Bir sinemanın haftalık varidatı aza
mi 50,000, asgari 10,000 tutmak 
icap ederse 30,000 dolar vasati bir 
rakam elde ederiz. Fakat üç yüz 
film içinde ancak beş altısı vasatiden 
fazla olarak meseli\ 40,000 dolar bı
rakabilmektedir. Diğer filmler ise 
ancak asgarinin b"dutlarından dışa
rıya çıkamıyorlar. 

Sinema herkesin keıeıine müsait 
bir eğlence olduğuna l'Öre, Ameri
kan sinemacılığında buhranı kabul 
etmek İcap eder. 

iki kiti Amerikanın mutavanıt 

bir ıehrinde mutavauıt halkın nasıl 
eğlendiğini iki sene mütemadiyen tet 
kik etmitlerdir. 

1 ıtatistiklere istinat eden bu tet
kiklere nazaran, 40,000 nüfuslu bu 
mutavassıt ıehirde dokuz sinema 
saat on üçten yirmi Üçe kadnr açık
tır. Bu dokuz •İnema hafta da yir
mi muhtelif film gösteriyor. Tem
muz ayında bu dokuz sinemaya 
50,000 seyirci gelmiştir. ( Yani se
zon mort içinde ) . Kanunuevvelde 
ise gelen seyircinin mikdan 175,000 
dir. 

Kadın erkek 850 talebeden ( 17 
ile\12 yaş arasında ) tetrini evvel

ayının bir haftası içinde yüzde 34 Ü ı' 
hiç ıinemaya gitmemittir. Yüzde otu 
zu bir defa eitmiıtir. Yüzde yirmi bi 
ri iki defa, yüzde dokuzu üç defa, 
yüzde altm dört ve daha fazla değil. 

Bu mutavuııt ıebirde seyirci en 
ziyade komedi, sevda maceraları ve 
sergüzeıt filmlerini seviyor. En ho· 
ıa giden artist Harold Lloyd'dir. 

Ondan sonra sırası ile Gloria Su 
vansun Collen Moor, Tbomas Mei
ghan, Mary Pichford, Douglas Fa
irbankı (bu tercih sesli filmden ev
veldir.) 

1 Sinema haberleri 

• British Movietone News Londra 
da bir modistranın modellerini m~ 
baz göstermeden nesrettiği için za. 
rar ve ziyan tediyeıine mahkUm ol· 
muıtur. 

• Londrada yeni bir firma açılmrı
hr: Britiıh European Corporation. 

* Bulg'Al" sahne vazu Boris Crejof 
milli şarkılart da ihtiva eden "haçsız 
mezarlar,, isminde bulgarca ıeali ve 
sözlü bir film vücude getirmittir. Bul 
gar milli tiyatroınun en iyi artiıtleri 
filmi temsil etmiılerdir. 

Son bir kararname ile ltalyada 
sinemalar her seanıta ayrıca terbiye
-vi ve harsi bir film dahi ıröıtermeie 
mecbur tutulmuılardır. 

" Charlie Cbaplin veDouıılu F air
bankı Saint Moritz' de kıt tporlarile 
meıguldürler. , 

"' Greta Garbo'nun Londraya , .. 
lip <>.rada bir piyesi temsil edecefi 
söy ell.İyor. 

• İngilizler Hamlet filmini ikmal 
etmiılerdir. 

• Charleı Rogert Buddy İftİz kal. 
dı. Ya tinemada, ya sahnede it ara. 
yor ve h8.li da bulamadı. Böyle ola
cağına kim inanırdı.? 

A 
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Eddi Cantor 
Hemen hemen bütün sinema artiıt 

leri gibi Eddie Cantorun İsmi Eddie 
Cantor değildir. Aııl iımi Blumen° 
thal'dır. Yani yahudidir, hatta çok 
iş bilen yahudilerden.. Nevyorkun 
fakir mahallelerinden birinde doğdu 
ğu günden beri geçirdiği istihaleler 
sayanı hayrettir. Bir zamanlar ''3n· 
töz,, lük yapıyordu. Cantor ismi de 
oradmı ltalmıştır. 

Sinemada muvaffak olan yahudi
ler içinde, hepsi de Aljolson sınıfın
dan değildirler. Eddie Cantor bll!ka 
bir tarzda da bugünkü ıeviyeıine 
yükselmi,tr. Cantor operetinden ye
tişmiştir. Piyeslerde komik aktördü. 

Eddie Cantor sahne hayatının çok 
çetin merhal.,lerini geçinni,tir. Kıs
kançlıklan yenmi, , rakiplerini geç
miş ve bu suretle nihayet Broadway 
ın çok sevilen bir artiıti olmuştu. 
Eddie halen de bir sinema aktörü ol 
r. ıaktan ziyade, bir sahne artiıtidir. 

Hususi hayatında pek ciddi olan 
artist sahnede seyircileri gülmekten 
bayıltır. Bir karısı ve birkaç çocuğu 
vardır. 

Sessiz sinema devrinde film çevir 
meği aklından geçirmeyordu. Holly
vood'un film mütehaıırsları da onu 
akıllarından geçirmiyorlardı. Mesela 
sahne vazıları Nevyorka ııelip tiyat
roya giderlerse, o gece çok eğleniyor 
lar, bir hayli gülüyorlar: "Şu Eddie 
yaman artiıt veııe1oim., deyip geçi. 
yorlardı. 

Hiç birinin ona teklifte bulunmak 
akıllarından geçmiyordu. Halbuki 
Eddie'nin söylediği şarkılar, bütün 
Nevyorkluların dudaklarında dola
şan alamod şarkılardı . 

Hatta bir revüsü emsalsiz bir mu 
vaffakıyet kazanmııtı. O sırada ses
li film alıp yürümüıtü. Bu revüyü 

filme aldılar ve bittabi Eddie Caıı
tor da ancak o zaman filmde görün 
dü, Telgraflar, kablolar, teklifler bi
ribirini takip etti. Nihayet Eddie 
125000 dolarla Hollyvood'a gitmeğc 
ı·azı oldu . Orada beş halta kalark 
filmi bitirdi, çeki cebine koydu. Fa
kat Hollyvood tuhaf bir memleket
tir. itini bitiren Eddie'yi aalıveıme
di. O da kaldı. Kalilorniyanın ezeli 
güneıi karııımn vo çocuklarının sıh 
hatine yaradı. Şimdi bu adam ( 40 )'~ 
•indadır, bilirsiniz ya?)Beverley Hill 
denilen artistler mahallesinde mükel 
lef bir aayfiyeye maliktir. Tekrar 
film çevirecek mi? Her halde! Fakat 
Nevyorka gidip yeni bir revü daha 
ortaya attıktan sonra ... Eddie Car · 
tor daha ziyade tivatronun adam: 
dır. Sinema ondan çok az İstifade e
diyor. 

Şen mülazım 

Maurice Chevalier'nin bu 
güzel filmini de yakında lstan
bulda göreceğiz. Harpten ev
velki mes'ut senelerin sahnele
rini seyrederken Oscaı- Stranss 
un da güzel bir valsini dinleye
ceğiz. 

"Şen mülazım,, aşağı yuka
rı bir operet filmidir. Eski üni
formalann ihtişamı, eski saray 

ların bedbaht derecesine va
ran etiketleri içinde Maurice 
Cbevalier nasıl olduğunu bilme 
den, kendisine çılgınca aşık bir 
prenıesle evleniyor. Maurice 
esmer Claudette Colbert ile sa 
ntm Miriam Hopkinı arasında 
hayli tereddüt geçiriyor. Bir 
aanşına, bir esmere gidiyor ve 
en nihayet bir noktada karar kı 
lıyor •• 

Sinemadaki artist çocuklar arasında büyük muvaffakiyet 
kazananlardan birisi de ]ackie Cooper'dir. Şimdi Avrupa'ya se
yahate gelen bu sekiz yaşındaki artist senede bir buçuk milyon 
franktan az kazanmayor. 

' 

.. Metro Goldwi~'.in dans ıubeai ':'Ü 1 mııtır. Bu mes'ut adam geçenleı·de 
durü her balde dunyanın en met ut baleti te•kil ede danso" le da 
· ---•--~-- bi · · ı ek Ç" ' n z r arasın ın..a.1annuao rısı o sa l'er .. un- ı bi .. 
kü Hollyvood'daki firmaların içinde, r ~cak muaabakası yapmıı, fakat 
en mükemmel balet takımı onun e- en ııuzel bacaklıyı bulamamıf. Çün
linde bulunuyor. Yukarıdaki resim kü her becak biribirinden giizelmi~. 
bu müdürün genit ttüdyosunda alın- Eh, reame bakılırsa, a,ağı yukarı Öy 

le •. 

Talih 
Eğer yer yüzünde talihli 

olduğunu iddia edecek bir kim 
ıe varsa, o da, otel parasını ver 
miyeceği için Akdenizin bir kı 
yıamda yapa yalnız kalmağa 
mabkUm olan şu kadındır. 

1 
Cebinde bakaranın nasılsa 

alamadığı bir kaç bin frank 

1 

kalmış. Bu para ile ne yapsın? 

, Son defa olarak talibini mi 
'i deisin? Evet! Ve bu kadın ga
zinoya giriyor. Oyun masasına 
geçiyor. Gih kaybediyor, gih 
kazanıyor. Ve en nihayet masa 
dan ceplerini dolu kalkıyor. Ta 
lih .. 

Bu "talih., filminin bir sah
nesidir. Baş mümessilesi kome 
di Françese'den Marie Bell'dir. 

1 Beraber oynayanlar Marcel 
Andre, Francoise Rosay, Pier
re de Guingand, Madeleine 
Guitry yakında ııöreceğ'miz !"' 
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Sabatav Zevi 
--

Birinci sahifeden geçen yazıları Acaba bu mektuptan 
ı Odanın 50 in': Mıntaka güreş he
Yı~~~?i?ci~~ede) yetinin haberi var mı? 

,. - - • '1 . ; ~.. ... . . • 

Nalcleden:R. N. 

Yahudiler ona tabi olacak, o 
Yahudileri idare edecek 

istediğini mahkum edece,h istediğini 
yükseltecek, istediğini batıracak •• 

Daha neler 
istiyorlar 

(Ba~r J inci sahifede) 
sinde oturanlara yardrm için senede 
takriben bı'r milyar mark sarfedi-
yor. Bu para, bizim tıımirat bedeli 
olarak verdiğimiz parama i~i 
cibidir.':I 

Tamirat konferansı arifesinde 
düıı aldrğımız ajans telğrallarr şıın
Jsrdır :J 

1 Laval kabineyi 
tekrar teşkil etti 

(Baıp I inci sabi/ede) 

Gazetelerin mutalaaları mimi temenniJ'atlanru izhara belli 
tnkil ettiler. 

Yarım aaırda odanın iktıaadiyab
mıza yaptığı eyilik çok büyük ve ııa
J'anı ıüluandır. 

Dünkü tacir mazmunu ile tacirin 
bug.inkü anlaıdması arasında çok 
fark vardır. Tacirler buııün umumun 
menfaatini tem.ine çalışan insanlar 
haline selmiılerdir. 

Kulüp Reisi Bey resmi sıfabuı 
rakip kulübün 

inkişafına mini mi kılmak istiyor? Bu manalı ve nazan dikkati celbettiği fakir yahudi tabaka 
celbedecek bir noktadır. Na- ıı onu tereddütsüz olarak ya
tan Cazatı bu beyannamesm. hudiliğin hali.akarı diye kar
de ilk defa olarak Saradan bab şılıyor, bu mukaddes tehre o
setmit oluyordu. Şimdiki kra- nun girişini fevkalade bir se
liçenin sonra cariye olması ne- vinçle ıeyrediyordu. Sarrafba
den icap ediyordu?. Her halde tı Rafail Çelebi ona Kudüs ya
bu beyannameyi Jazan ve Mı- hudilerine dağıtılmak üzere 
aırdaki Rafail Çelebiye gönde- birçok paralar verınitti. Halbu 
ren Natan Gazatının Saraya ki Kudüstekiı hahamlar Sabata 
kartı pek o kadar teveccühü ol ym getirdiği parayı alarak ken 
madığı bu satırlardan anlaııla dileri tevzi etmek iddiasında 

lngilizler ne yapaçaklar? 
LONDRA, 14 A.A. - lngiltere' 

ain Lozan konfennsında takip ede
ceği siyaset hakkında henüz resmi 
malumat alınamamıı olmakla bera
ber doğru haber alan mahafil bu 
konferanıta tamirat borçlannın he
men ve temamile İptali buıuıunu in· 
giltere'nin terviç ve müdafaa etmiye 
ceği mütaleasında bulunmaktadırlar. 

PARIS, 14 A.A. - Üçüncü La
val ksbinelİnin tqeldı:ülii, matbuatta 
pek okadar fazla tefairata yol açma
maktadır. Gazeteler, bulıramn ıür'at 
le halledilmit olmaamdan dolayı 
memnuniyet izhar etmekte ve yal
mz M. Laval'in beynelmilel bü,.ük 
konferanalar arifesinde daha genif 
bir milli ittihat kabinesi teıkiline 
muvaffak olamamasma teeuüf eyt... 
mektedir. 

ceı. E~~ ~":;.~~~==~d~J: İatuıbul mmtakuı güref be- J nız ki; bu ıpor bir lcerre orta~ 
cek ıeııelerde dabi munffalo,.etleri- yeti rewinin imzuile celen bir çıkana, Kumkapmııı loynıııİI 
ne tabit olacağımıza ıüphemiz yok- mektubu afağıda aynen neıredi ııençleri b11ndan yaladumı lııf Gazeteler, M. Laval'in Londra'da 

Berlin' ele ve V atinııton' da kazanDUf 
olduğu muvaffakıyetler dolayısile 
hariciye nezaretine tabii namzet ol
duğunu yazmaktadır. M. Laval'in 
Lauaanne konferanıma M. Flandin 
ve Cenevre'ye M. Tardio:u ile birlik
te aideceği zannolunmaktadır. 

tur." 
Oda tetkikat müdürü Hakkı Ne-

yoruz: taramazlar. 
zihi Bey Odanın SO senelik tarihi Bizde, T ürkiyede çok çabak Son söz olarak bir ııoktaJı11 
baklanda izahat verdi. Hakkı Nezihi taammüm edeceğine her kes si- da tenvirini faideli buldui' 
Bey Odanın 1882 aeneıi 14 IWıunıı- bi emin oldduğunu bir dünya muzu söyleyeceğiz, o da, Jıttl 
aaniıinde Calatada Mehmet Ali paııa sporu olan serbest gürq lehin- bul gürq heyeti reiıiııiıa res!İ 
hanında tesis edildiğini ıöyledikten deyiz. Ve tahrir erki.nımızdan mühürle tasdik edip cönder6 
sonra Odanın taribçelİni yapmak h l ti feci • • bu ~ demek, memleketin 50 senelik tari- a en a etizm eı·aıyonu reı- gi mektubun mmtaka ıü":' 

bilir: Teveccühü olmamakla bulunmağa başlamıtlardı. 
kalmamıf, San. aleyhinde az Fakat Sabatay hahamların 
çok bir nefret hissettiği de is- gittikçe, artan bu ısrar ve id

" tidli.l edilen bu satırlardan Na dialarma ehemmiyet vermedi. 
tan Gazatının bu nefreti yene- Paraları istediği gibi tevzi et
miyerek onu böyle beyanname ti. Bunda unutulmayacak bir 
de de göstermekten kendisini nokta vardır: Sarrafba§ının 
menedemediği de görülüyor. Kudüııteki fakir yabudilere da 
Bundan sonra "Mesih,, İn çeke ğıtmak için verdiği parayı tev 
ceği ıztıraplan tavsir ediyor, zi ederken Sabatay Zevi ber
daha sonra da diyor ki: kesten evvel kendi etrafındaki 

Umumi moratoriumla telıdit 

BERLIN, 14 A.A. - Frankfurter 
Zeitung, Banque de France tarafın
dan Rcichıbank'a açılnuş olan kredi 
ler 4 mart 1932 tarihine kadar tem
dit edilmediği takdirde böyle bir 
temditte bulunulması için Fransa i
le Almanya arasında yeniden müza .. 
kereler icrası muhtemel olduğu mü
taleasmda bulunmaktadır. 

Cenevre'nin diploınab denilen Ye 
yedi seneden beri Franııa'nm harici 
Iİyasetini idare etmiı olan M. Bri
and0ın çekilmeıi umwni teessüflerle 
karşdanmaktaclır. 

Gazeteler, M. Herriot'un fırka
ıuıın teşettütünü de ayni biıle kar
ıdamaktadır. 

bini bülasa etmek demek olduğunu siı ve evvelce gürq federaayo- heyetinden geçip geçmernet' 
ilave etti. nunda birinci ve ikinci reislik et dir. Bu heyeti teıkil eden ze1' 
.. ~ezibi Bey Odanın b."..~ ?'e':':'ular miş olan Bürhaneddin Beyin de bn bu baptaki fikirlerini anlı 
uzermde nasd ısrar ettıgını soyler- bu husustaki fikirlerini almıt mak bizim için pek faideli J1 
ken: "Odanın ilk isi lstanbulda bir ,. • 'k B leh-' 
Ticaret ve zahire borsası aç.ılmaaıru neşretmıştı. . u cereya~~ . caktır. 
istemrk oldu ve bunu yaptırabilmek tar oluştakı maksat ta Turkiye /. Hakkı 

"Bütün yahudiler ona tabi !ere, kendiaile beraber olanla
olacak, o yahudileri istediği gİ- ra iyilik etmit, ondan sonra 
bi idare edecektir. istediğini batkalannı dütünmüştür. Fa
mahkiim edecek, istediğini yük ka~ bunu gören Kudüs haham
seltecektir. Bir sene ile birkaç lan suaınamıtlardır. Zaten Sa. 
ay zarfında padi§ahın saltana batay Zeviye kar§ı bu para 
tmı elinden alacak, fakat bu meselesinden kızgın olan ha
sadece dini tefennünler oku- hamlar hemen bu adam aley
makla olacaktır. Bütün krallar hinde bir linet kararı vermeği, 
padişahın esiri olaellk, fakat onu cemaatten çıkarıp kovmağı 
paditah da "Mesih., e tabi ola- düşünmüşlerdi. 

caktır.,. Fakat bir zaman evvel lz-
Bundan anlaşılıyor ki, yahu 

diliğin kurtulutu hemen olu- mirde olan vaziyet timdi Ku· 

Ayni ga..:ete, Fransa tarafından 
kredinin tecdidinden imtina olundu
ğu takdirde Almanya'nın pek vahim 
bir mali vaziyet karıısmda kalacağı
nı yazmaktadır. Reichsbank tarafın
dan kredilerin tediyesi, mezkür ban· 
kanın döviz istoklannın mühim mik· 
tarda temk<1• ebneıi dolayısile batta 
o zaman husu,i borçların tesviyesi 
buıusunun da mevzuu bahsedileceği 
beyan edilmektedir. 

Bu terait altında Alman bülrume 
ti için umumi bir moTatorium ilinm 
dan hatka yapılacak birşey kalmıya
caktır. 

Bu ııazete, nihayet Fransa hüku
metinin Reicbsbank'a açılını§ olan 
kredilerin tecdit edilmemeıinin gay
rimuvaftk olacağını anlayacağı ve 
Lau•anne konferansı esnasında bu 
kabil bir tazyik icrasından vazgeçe
ceği ümidini izhar ebnektedir. 

verecek bir ıey değildi. Çünkü düate yoktu. lzmirde Sabatay 
Nalan Gazalı bunun için bir Zevi bir zamanlar lanete uğ-
müddet tayin ediyordu. Saba- raımş, cemaatten kovulmuıtu. Amerika yanaşmıyor 

Fakat o zaman mevkii zayiftı. 
tay Zevi bir kere esrarengiz NEVYORK, 14 A.A. - Herald 
nehri geçer ve paditahm elin- Şimdi ise öyle değildi. Kudüs- Tribuna gazetesi Amerika parliunen
den saltanatı alırsa o zaman teki Sabatay'ın mevkii pek sağ to mabafilinde M. Hoover'in batta 

h dil 
L__ b lam bir surette yerleşmitti. nim resmi surette de olsa Amerika'-

padİ§ab ya u . eri ıeruat ıra Kendisine taraftar olanlar o- nın diier borçlu devletlerle birlikte 
kacaktı. nun her yaptığını tasvip ettik- tamirata ait tediyatın tatili yüzün-

F akat bundan ilç ay sonra elen meydana ç·kan yükün bir kısmı 
paditah etrafındakilerin dedik lı:ri ıibi, bu para dağıtmak işi m yÜklenmeği kabul etmesi lazım 
lerini dinlemiyerek tekrar yahu ni de beğenmitlerdi. Sonra çok geleceğini mutazammın olabilecek 

1 h b 
geçmeden hahamlar da bunda hiç bir teklifi münakaşaya yanaşmı-

dilerin a ey ine arekete geçe ısrar etmemek li.zmı olduğunu yacağuıı beyan etmekte olduklarını 
cekti. itte o zaman bütün dün ani l d Ç b S •azmaktadır. 

d bü b 
aımt ar ı. ünkü ütün a • ya a "yük ir ızbrap ve se- Bu gazete diyor ki: Maamafih 

falet büküm sürecektir. Yal- batay Zevi taraftarları, hatta M. Hoover tamirat bedellerinin tedi
nız Nalan Gazabnm memle- Mısırdaki Rafail Çelebi de Sa yeaine müteallik muvakkat bir tadil 

batay'm fakirlere para dağıtır- yapmanın taahbüdatı ifa etmemeğe 
keti olan Gazze tehri bu feli.- ken haksızlık etmediğine ka- müreccah olduğu mutaleasmda ber-
ketten masun kalmıt olacak, bul d ki I I devamdır. Müşarünileyh, tamirat 
S ni un u annı ıöy ilyor ar-abatay Zevi bu tebre gelerek nıımile yapılan tediyab muYllkkaten 
saltanatını tesis edecekti. dı. tadil eden bir itilafnamenin hali ba-
Hazreti Davut Hebron tehri- Bununla beraber Sabatay'm zırdaki buhran esnasında vücude ııe-

. . . N C taraftar lan bazı mertebe endı· - tirilebileceğini de muhtemel addey-
nı sevmıştı, atan azatmm !emektedir. Nevyork Times gazete-

M. Briand nezaretsiz nazır
lık ta istemegor 

PARIS 14 (A.A.) - Siyasi mat
buat mümessilleri bu sabah M. Bri
and 'ı ziyaret ebnişler ve kendisine 
yakm vakitte iadei afiyet temenni 
ey)emitlerdir. Mümessillerin reisi o
lan M. V alfori siyasi matbuatı M. 
Briand'a bağlryan samimi bağlar ü
zerinde ısrar eylemi,tir. M. Briand, 
göıterilen tezahürattan çok müte
baasiı olduğunu söylemiş ve güler 
yüzle gazetecilerin hepsine teşekkür 
etmiştir. 

PARIS, 14 A.A. - M. Lava! sa
at 17,30 da M. Briand ile görüşecek
tir, M. Briand ile pek srln temasta 
bulunanlar mumaileybin yeni kabi· 
neye nezaretıiz nazır sıfatile daha 
olmayı kabul ebniyeceğini temin edi
yorlar. 

M. Briand'ın pek yakmda bir müd 
det İstirahat etmek üzere Cocherel'e 
gideceği söylenmektedir 

PARIS, 14 A.A. - Temps gaze
tesi, M. Painleve'nin bir makalesini 
neşretmektedir: 

Bizi s:kıştmna.kta olan ağır bey
nelmilel meseleleri müzakere ve hal
ledebilmek icin bükUnıetin kendi.aile 
tamamen b~kirkııvvetli ve aağlam 
bir ekseriyete istinat etmeai son dere 
ce arzuya fllf&bclır. 

' 
Paridtıki tevki/at 

PARIS, J4 A.A. - Salı günü ko
münistler b\fafından yapdan nüma
yİ§ esnasınde tevkif edilmiş olan 328 
kitiden 127 ıi brua mevkuf bulun· 
maktadır. Bu mevkuflann 113 ü ec
nebidir, Bunlar Fransa'ya yolıuz o
larak airmişlerdir. Ve birçoklarının 
hakkında memleket haricine ~ıkanl
msk karan vardır. 

Seyfi Paşa 
işe başladı mukayesesine göre, Sabatay ıe hissetmiyorlardı denemez. aine celince, bu pzetc diyor ki: 

Zevi de Gazzeyi aeviyordu. Ar Çünkü kaç biıı ıeneden beri Avrupa'nm mükellefiyetlerini yerine (Bap I inci sahifede) 

için bıkmadan , u•anmadan tam kırk j de serbest güreşi tamime ya~ 
ıene uğra,tı'' dedi. dun etmekti. (Greko • Romen) 
Ha~ip zade Ziya Bey davete ica- güreşini yıkmak değil •• 

betlermden dolayı hazıruna td<rar H lb ki İ b l t k 
teşekkür ettikten sonra kendilerini a u atan u mm a ası 
çaya davet etti, Çay büyük bir sami- güreş heyeti reisi Hakkı Bey 
miyetle l'CÇ vakte kadar devam etti. her yerde olduğu gibi bunda da 

bir ihtilaf çıkarmak için bu vazi 

Y . b. t 1 . yete de çarpık manalar verme
enı ır e sız ye ve profesyonel ve amatörlük 

istasyonu işleri gibi salahiyeti harici fey 
!eri mevzuu b:tbsetmek yoluna 

(Başı ı inci sahifede) düştü. İstanbul mıntakasında 
lstaayonlann malzemesine ait güreş itinin başına geçti geçeli 

gümriik re•mi de istasyonun bedeli güreşçiler arsında ikilik zuhu
ol~~ t!'ıpit edilen mebaliğe dahil 1 runa ister istemez sebep olan 
edılmıştir · . . 1 bu zat bu mektubile bilhassa 

Bu mukavelename ımza ve taati- k d' 'l h' l "k l 
ıi tarihinden itibaren meriyete geçe- ~ ısı e ıç a a aı! o mayan 
cek ve yeni istasyonların işlebneye bır takım zevata tanz etmekte
vazı tarihinden itibaren (20) ıenc de dir. Resmi it almış olanların bu 
v"'?' edo;cektir, Yeni istasyonların iş- gibi, yerlerde daha ağır hareket 
letılmesıne başlar başlanmaz, Eu- etmeleri lüzumunu takdir etme 
tern telgraf kumpanyasile bükUnıe- b"I k d" · b h b'I 
ti. · d uk 1 1 "'nf se ı e en 111 azı ususatı, ı 
mız arasın a m ave e er mu e-

ıib olacak ve bu tarihten itibaren hassa dikkat nazanndan uzak
lstanbul • Odesa kabloıunun msfile laştırmamalı idi. Bilfarz, 
Çeşme - Sakız kablosunun Türkiye 1 - Tariz ettiği adamların 
kısmı ve bu kabloların karaya çık- güreşi çok iyi anladığım 
tıklan noktalarda lıtanbul ve lzmir 2 M 1 kett b ' ·· kü 
telgraf merkezleri arıuındaki kara .. -.- ~m e e .ugun 
hatları, bu kablolann itletilmesine gureşı tesıs eden muallun Her· 
müteallik bulunan malzeme, Boğa- Peteri bunların getirıniJ olduğu 
ziçinin iki aalıilini birbirine raptt'den 
kablolar müıtesna obnak §ariile 
(Bunlar poıta ve telgraf idaremize 
intikal edectktir.) Eastern kwnpan
yası Türkiyedeki bütün tesisabna 
serbestçe sahip olabilecektir. 

Eaatern kumpanyası ıervisinin tel 
C'"8f idaremi2 tarafından tesellümün. 
de, mezkı1r kumpanya bu tal"ibte 
mevcut tekmil Türk memurlarını 
telgraf idaremizin emrine verecek. 
tir. Tel,ai idareıi bu memurlan 30 
eylul 1934 tarihine kadar istihdamı 
muksveledeki bir madde ile teabbüt 
etmektedir, Bu memurlann maaıla
nnın yan11 telgraf iclarema yan11 
da yeni kumpanya tarafından tesvi
ye edilecektir, 

nu, 
3 - Bizde para için alafran

ga güreş yapmıt bir tek pehli
van olmadığına ıöre profesyo
nellik iddiasının hayalden iba
ret olduğunu, 

4 - Anlamadığını itiraf etti 
ği serbest güreşin Avnıpada 
Greko • Romen derecesine var
dığını; 

5 - Amerikada Creko - Ro
men güreşi olmadığını, 

6 - Olimpiyatlara ittirak e
dip etmemekte bu neşriyatm 
hiç bir tesiri olamayacağını, tık bundan sonra "Mesih,, i te ahkimma riayet edilen Musevi ııetirmemeli mümkündür. Fakat res- cak zabitlerin maaşları bu mali 

yit ve takviye edecek birçok ferİatinin Sabatay tarafından ":'İ ~ hali _hazır~ borçl~n fe- sene nihayetine kadaı· Milli Mü 
b. lam 'l ef 1 aib ve ilga etmege katiyyen mutema- d .. , d . •• 

harikuladelikler zuhur etmeğe ır ta tevı ve t ıir ere yil değildir. Bu mabafil, borçların il- ! afaa but~ın en t~s.vıye olu- Usku·· dardaki• 
7 - Ve nihayet her spor fik 

ri münakaşa edilirken bazı ga
razki.rların evvelce de söz bula 
mayarak ortaya attıkları seyya 
hat li.flannı tekrar etmenin res 
ıı.i bir makam sahibi için kusur 
olduğunu idrak etmesi ••• li.zun
dı. Tahmin ediyoruz ki, Kumka 
pı kulübü reisinin lıtanbul cü
reş reisliği salahiyetinden iıti
fade ederek orta1a attığı bu id
dia ve gösterdiği bu mahalsiz 
teliiş doğrudan doğruya Kwnka 
pı kulübünde mevcut olmayıp 
rakip Haliç kulübünde hüküm 
sürmeye baılayan serbest güre
tin ittifakın resmi sporlan ara
sına ıirmeai ihtimalidir. Fakat 
İsmail Hakkı Beyi temin ediyo 

başlıyacak, bunlar devam ede- uğratıldığı ıöriilüyordu. Saba- gaaı taleplerinin böyle bir ilganın nacak, hazırandan ıtıbaren de 
cekti. tay Zevi timdiye kadar din- harici ticaret üzerinde husule getir. Gümrük ve İnhisarlar bütçesin Jhsanı·ye bayın 

dar bir musevi olduğu, dindar- mesi muhtemel akislerin Avrupa mil den verilecektir. 
Natan Cazani'nin böJle bir lıkta başkalarma nümune t-. letlerinee nazari itibare alınması tak- S f Pa•a merkez t--

takım beyannameler yazıp et- -,,. dirinde Amerikalılarca daha iyi an- .• ey 1 • ., -.. (Bll!Jr 1 inci sahifede) 
rafa dağıtmaktan maksadı ne kil ettiği halde, son zam~ laırlabilecefi mütaleuını -detmek- kilabnı lkmal ettikten bir bir halde bulunması Osküdarlı-

larda dinin ahkamına ka-ı t-~=-. müddet sonra cenup bu- l · 1 · · k 1 1 tı ı idi? •• Anlaşılıyor ki Gazeli Na .,,. """" arın lf ennı o ay aş nnıt o a-
tan Benyamen Levi bununla eskiden beri devam eden har- Popo/o d' ltalianın d~dum~zdan ba!lamak üz~e caktır. Davetliler binayı gezdi-
iki gaye takip etmi•tir. Natan fiyen riayet keyfiyetine halel ikinci makalesi bikr tetkkiktı ve teftış seyahatine ler, vali binanın dahili takıiına 

" getirmeğe başlamıtb. Meseli çı ;;.ca r be" d' Gazai'niıı ilk beyannamesi ani • tını gen ı. 
muayyen olan dua ve ibadet ROMA, 14 A.A. - Ecnebi mat- - - - -- - Ü ohnuştur. Böyle birden bire saatlerinde herkesle beraber buatı Popolo d'ltalia cazetesinin sküdar belediyesi bu civar-

bütün yahudilik lleminin naza bulunmuyor, istediği ve kendi netrettiği makaleyi aynen dercetm<k Yeni lt8friyat da daha bir çok şeyler yapmış-
" dikkatini celbeden bu beyan tedir. Bu gazeteler mezkür makale- tır. Meseli Adliye önündeki me since muvafık bulduğu zaman 
nameden sonra Jizım olan bir yi müsait bir tarzda mevzuu bahaey- Servetif ün un zarlık yola kalbedilmiıtir. Bu 

d 
!arda ibadetini icra ediyordu. !emekte ve Lozan konferansD11n içti 1 k 'I d d · ____ ı_ · 

fey var 1 ki 0 da İstikbalde Giyilecek elbiseden itibaren o- maı arifesinde M. Muuolini'nin fi. yo par e 1 e e oşe...,...,..tir. 
vukua gelecek hadiseler hak- nıç ve perhiz ahkamına kadar kirlerini llllkil ve ifade etmeıi itibari Servetifünunun son nüshası Davetliler buradan İhsani0ye ba 
kında timdiden k-ifte bulun- h b le haiz olcluiu ebemmyeti kaydet- dün zengin münderecatla inti- yınna ıittiler. Burada akü-

-,,. er şeyde Sa alay Zevi'nin · B ·· h d R 
mak ve bunlan da söylemek- dini kaidelere karıı aykırılığı mektedr. tar etmıştir. u nuı a a eıat dar orta mekFtep talebesi, mek-
ti. Zaten Sarrafbatı Rafail Çe görülüyordu. Bu vaziyet İle la ~i,.!.~t~';" mütalealanna devano Feyzi Beyin Eylül ve Mehmet tep müdürü eridun Bey, Bey-
lebi Nalan Gazaııiden bir ıual kendisine en ziyade taraftar o- "Popolo d'ltalia'nm bu yazıll Al- Rauf hakkında bir tetkik maka koz ziraat mek mularu Şecaat Bey kmız, çünkü benim de emejim 
sormuştu: Sabatay Kudüate lan, fakat muaeri ,eriatinin ah- manya'nm borcunu ödemekten aciz lesi, Bülent Nuri, Hasan Refik, davetlileri ak arıı dılar. Bu kıs- Yar. 
ne yapıyordu?.. kamına harfi harfine riayet et- kalmaaı yüzünden kantık bir f"kil Şahap Nafiz Beylerin yazılan ma bine y ın ağaç dikilmitti. Ağaç dikildikten 90nra, da. 

alan beynelmilel vaz.iyetin aydınlan vardır. Feridun Bey vali Beye: vetliler, bahçıvanların çiçekler-
Sabatay'm Kudüateki faali- meği de Sabatay'm batın için masına doğru bir adım teşkil etmek- - Osküdarı da Adaya ben- le aiialenınit oclas111a aittiler ve 

yeti çok yahudiler tarafmdan feda etmi.yecek olan dostları teclir. ltalya kendi hazinesi için ehem zetiyoraunuz, eledi. burada çay ve puta ile izaz &-

İyi bir nazarla görülmüyordu. tarafından hiç hot görülmü- miyetli bir fedakarlıkta bulunmasD11 Bu da tamirat ~~esinin balial ·1 1ıazır Üakü"darlılıı.rdan da bı'r ~k dildı'ler. 
S fb d b k di Yordu G't ·c1e S b t b h istilzam edecek alicenabanebir hare- ela biilriimetin _..ca mqg eerin- r-

arra 8 ! 1 a unu mera e - · 1 gı a a ay u a ı den biri oldua .. nu cö•termcktedir. zevat dikilen ag"açlardan dolayı Kaymakamlık bu ağaçlarm 
Yordu Çu"nkü' Sabat "K 1° reki.b birer mübalataızlık t~ ket yapmış 0 acaktır." a-. ay ra ı- ~- Alman gazeteleri de ltalyan nok- Maanıafib bükUmetin, Franoa'mn bu Vali Beye teşekkür ettileı-. sulanması itini de temin etıniı, 
çe,, ci olan Sara ile beraber Ku li.kki edilmeğe başladı ve niha tai nazarmı kabul ederek büyük baptaki noktai nazarına niıbeten - Bayır kayalıklı olduğu için buraya musluklar yaptımut ,,. 
düse girince, kendisini yahudi yette irtikap edilen birer cina- harpten kalan feci hesaplara bir ni- ad bir batb hareket ittibu edeceği çitlerle yapılan yollar ve diki- hortumlar cetirtmiıtir. 
)iğin bu mukaddea ıebrini kur yet olduiu iddiasına kadar p. =~.:...7t~r~ı ııeldiğinj be- ~ııfhti.'t:=ş~~el":: len ağaçlara bakılınca, epeyce Bu bayırdan batka lnııiliz 
tarmağa gelmit fevkalade bir dildi. Fransız gazeteleri her hangi bir ıindeki kat'i aiyaaetinin pek J'Bkın- gayret ıarfedildiği görülüyo~ mezarbğına kadar olan sahil 
adam gibi göstermek arzusuna B a. d lı k miitalea aerdindea ıimdilik istinkaf da tesbit edileceği zannolunmakta. d boyunun da ağ•.-landmlmuı 
gal~be edememitti. N atan Ga- aşka uiri a " ~ı h etmektedir. dır, söylenildiğine cöre bu ıiyaaet u. b ..,.. 
zani'nin kendi hakkınd~ haber F ka b h iptidai maddeler Ye bilhaıaa gıda Vali Beye izzat dikmesi i- mukarrerdir. Vali Bey bu hu-

~ a t u pek aykırı are- /ngili% kabinesinde maddeleri müıteana olmak üzere yal çin güzel bir çam fidanı hllZll'o susta kaymakama tahsisat vere 
verdiği • mü:delediği feyleri ketler auba Sabatay Zevi'nin LONDRA, 14 A.A.. - Kabine, nız mamul maddeler hakkında umu- lanmıttı. Vali ıapkuını caketi ceğini de vadetti. Sahil boyuna 
gayet tabii telakki ediyor gibi kendi dimağının mahsulü, ken diin rıabab saat 11 de baıvekilet dai- mi bir tarife vaz'ı ıuretiade tecelli ni çıkardı ve kendiı bahçesinde da yalanda ağaçlar dikilecektir • 

Begin mektall' 
lıtanbul ııüreı heyeti reisliil' 

den: Öteden beri ıporu pboi ıırtl 
faallerinin teminine alet ittibu JI 
bazı keaan ve bunlann tahtı teıirİI 
de bulunan kulüpler son günleı' 
T. l. C. 1. na mensup teteld<üll~ 
tabi olduğu nizamat ve kavait bil 
fına olarak botbebot cayri ciddi ; 
reşler tertip ederek amatör ciireff 
!eri profesyonellerle müsabaka ylf 
tınnak suretile ıpor iıleminde heJ 
bir mevki ihraz etmeğe ba§layaı> ' 
matör P"§İn kıymetini 1111';;..J 
tqebbüs etmişlerdir. Bu- zamlı* 
ten; ııüreıteki vukuflan sırf ~ 
at ve müşabedata mebni olaa ve fi 
diye kadar memleket baricinde yıl 
lan spor temaslarının acı netice!~ 
den bir dersi intibah almayan ve ıl 
cak bet ay ıonra (Loa Anjeloa) ~ 
yapılacak 1932 Olimpiyadına be.1' 
bi~ediğimiz ve tatbikma bati•"" 
dığnruz ve alaturka ııüreıten bii•lı' 
tün baıka bir tarz olan (Serbest 1 
reı) de muvaffak olmamıza imld' 
olmadığı halde bir serbest ııfiref fi 
kımım iştirak ettirmekle ıey~ 
ze_vklerinin tatminine ıinıdiden ~ 
mın hazırlayan bazı zevat, bir 9': 
emek ve ınaıraf ibtiyarile yetiş~ 
ıniş olan amatör Greko Romen r 
reıçileriııin şevk ve pyretini kef-' 
decek nqriyatta bulunma~ 
Halbuki: Te§kilatmuzca ıerbeıt ~ 
reşin kabulü hakkında henüz biç il 
tasavvur ve karar J'Clıtur. Her ~ 
alman ırüreş temastan baklonJ.)I 
haberlerden Avrupada (Creko ftl 
men) ciireşinin mevkiinin tene;J 
lüne uğramadığı anlatılıyor. Bu ıtl 
güretin lstanbulda müntesipleri i': 
tikçe çoğalmaktadır. (Creko Rorrıeıt 
~üreşi aleyhinde vaki olan neşriıJ 
meli ve biç bir e- mü.territ dl 
fİ)clir. Teıkilitmuza merbut kulil 
ve kalüplere menıup ııfu'eyçi)eı' 
makoadı mabıuı tahbnda yapılao ~ 
cibi neşriyata luıvalei sem'i itibar İ 
memeleri ve fimabaat prcılesy~ 
sm-e. müsabakalan tertip ede<>: 
lıulÜplerle bu müsabalralara iş~ 
edecek amatör ırüreıçiler hakkı"' 
nizamnamei uuumzm mevaclcb rJ 
ausasmın tatbik edileceii W.b.-f 
le tebliğ olunur. 

Türk - Iran ticaret 
muahedesi 

ANKARA, 14 - Türk • • 
ran ticaret muahedesi müzalı' 
ratı, Tevfik Rüttü Beyiıı Talı 
randa kaldığı müddet zarft",J 
ikmal edilirse muahede im~ 
nacaktır. Ankaradan telanı· 
Tahrana bu muahede için ~ 
esaslar cönderilmiıtir. 

Kayseri'de fakir tale' 
beye yardım 

KAYSERi, 14 A.A.. - ~ 
behari köylü fakir talebeler ipo ".I 
yet lıuaulİ idaresi bir )'m"t tais ' 
Jemiıtir. Yurtta kalacak tir' .ı.tl
werilecelı: öğle yemekleri ~ 
zencinleri ta..Emdaa deruhte er 
mittir. 

Çin'de 
CHANGHAI, 14 (A.A.) - ti 

- Fo'nun J'Ulmt elılnfa istifa~ 
Di cö,.clesm=it olduğa beyan e' 
~ktedir. Mwnaileyb , lıotc1in ti 
kin de 9 veya 11 ezaa. mi-irells"j 
bir lııkümet konıiay- topla 
9e ba komioyon T c:ı.a.ır • t'-' 
Chek ile Hooıhawmıin ..., W~ 
T dı.ien - Wei celİDcİJ'e lıa.ı.r Jıill" 
~=- :..1 •• ·-..1...!.... d 1 • 
..-...-.,..enm~ •- • ••ı .. 

görünc!ü. Bunlarda fevkalade di iradeainin neticesi miydi, reainde M. Mac Doııald'ın riyaseti edecdrtir. çalışıyormuı gibi, kazmayı, kü Aynca İhsaniye baJJrmdan is. 
bir ~ey yoktu. Çünkü beklenen yoksa? •• Yoksa bunda batka altında toplanmııtır. Celse, Bile ko- Amerika iştirak etmigor reği eline aldı ve çamı dikti. Bir keleye giden sahil boyunda ha- 1 R sf 
"Mesih,, keııdisi olduğu için bir tesir görmek mi daha mu- mitesinin raporu ile ve hazine umu- aralık kaymakam tz-~tı"n Bey zı yerler ı·atun" la"k edil--t. yol taJyan • omen do , 

k b. 1 k k d' h k l l mi kontrolörünün Pariı'te Fransq LONDRA, 14 A.A. - V91ing- .....,. ~-., 
pe ta ıi 0 ara en 1 a km- vafık 0 acakb7.. tte Sabata- refiklerile yapmq olduğu mülıil- ton'danReuter ajanama bildirildiğine küreği validen almak istedi. Va temdit edilecektir. luk muahedesi 
da bu gibi mühim haberler Jm taraftarları bunu dütünür- lere dair olan raporunun tetkikine cöre lıariciye nazırı M. Stiımcın, A- l" . b--1..- b' kü'--'-'- Bu tarafm J-ı·ııı·~ t....-ı, ROMA 14 A.A..-l"-'--~.41 
verecek kahinler bulunacaktı. k hn b 1 vermeyınce - ır ......,.. -y ·-~ ... , ....... -:r• ..-. en sa eye yep yeni İr ıima haıredilmiıtir. merika'nın 25 kimmusanide Lausıın Jardmıa başladı. lıtanbulun kartı sabumiıı de 

Sabatay Kudüse girerken daha çıkmıt oluyordu: Samuel Diğer tarafından 1-tvekilin dün ne'da toplanacalı olan tamirat kon- Muhiddin Bey .,.ü]erek zir••t .,.üzelJ-tirilmesı· muk·~ ~ •. ~~~~ l9'26 1 1 1 # 
me ' 1 k ,... 1 d ş· p · hariciye, maliye Ye ticaret nazırları feranarna müııahit ııfatile murahhas o - o --. -·-- .,.,.,._..-.... • , • 
d• raakaımd e h .,,.ı,.anıdyor u. f ım rımo. ile mülıileme n müşavereleriııe de- göndermek taaavvurnnda olrnadıiı· memuruna diyordu ki: dir. Bunun için Sara1bunnı ıa- mer'iyet rııiU tiwi ıılıııı _.,--"' 

~~-ı-y_e~~a-r~_e_p_"_e_n~i~t-a_r_a_m~a~~~~~~~~~(-D-~~am~r-varJ:.::v:am:.:e:tıni::·:,~o~ld:u~ğu:.:ba::bet-::....:~:er~i:l~:-or:;,·,:.:n:ı~bey:::•n:.:et:ı:ıı:i•:tir:·:._~~..,._. ..... _........,~-=-~A~ma:::n:,~bu::.:a!!:~;~~~~--~i~y:i~ba::.-~b~il~in:.:e~.d~~~~!ğ~a~ç~la~r;.:d~ik~i~lece:::k:t~ir~.~Iİm;~~·==t1w:. ............... . 
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Poliste 1 Kari Sütunu Memlekette 

Baloda 
Tabanca! 

Basra müvaredabna 
karıı tedbirler 

Bugün matine saat 15,30 da ve suare TÜRKİYE 1Ş BAN 
SINDAN: 

Deniz ortasında koca 
bir yelkenli yandı 

Maçkalıların 
istedikleri 

Vali k011ağ1 caddesini geçip 
le sağa döndünüz mü küçük 
bir sütun görecek.iniz ilk ba
latta bir mezar taı1111 andıran 
bu tatm üzerinde ıöyle bir ya
zı okununuz: 

Lüzumsuz bir şaka 
yüzünden 

Saat 2 l.30 da 

AYNAROZ 
KADISI 

Yuası: Müsa
hlpzade Celil 
Yakında. : YA
LOVA T0R
K0S0 ilkmu
sikili komedi. 

Yarın akşam 

1929 ll<'nesi '}" 8 faizli İzm 
lediyesi ıstikrazının 31 Kim 
vel 1931 tarihinde icra edilen 
de muaınelesind kur'a isabe 
ıpiyasadan refi icap eden 149 
tahvil m.ımaraları zirde gösteı 
tir. • 

I - Kura ke~idesi suretilt 
olunan numaralar: 

A - lOo liralık tahvilattaı Gemi saman ve ot yüklü idi yangın 
nasıl çıktığı belli değil! 

kJa lar ve aım ada aamıqlarda. Bu adam 
Dün öğleyin Y etilk?Y açı ı74 numaralı nde oturan berber h

rında deniz üzerinde bır yangm mail Hakkı el dir. 

E-i Avatıfı Mecidiye 
Mahalleyi Cedi deyi T eıvikiye 
Ve itte artık Maçkaya geli

yonunu:ı:. Bahçe, apartımaıı, 
ve bahçe.... Çok yeni, çok gü
zel binalar, temiz bir bava, ya-

bir eczacı vuruldu 
Bafıoadan verilen maliımata göre, 

burada verilen bir baloda, kanlı bir 
bi.diae olmuıtur. Davetliler arumda 
Rıfat B. isminde bir zat müsamereye 
ıreç ırelmiı ve elinde blçak olduiu 
halde, Yekta B. iaminde bir dİf ta
bibi ile takalaımağa batlaınıf. Bu 
sırada Yekta B. de tabancaıını çe
kince, takanın fena bir akıbete yol 
aldığını ırören, Raıııp 8. iaıninde bir 
eczacı müdahaleye hazırlanırken, 

Gerek kara ve gerekse deniz 
tarikile lraktan TürlUyeye gele 
cek yolcular hakkında ve Basra 
müvaredatına kartı konulmut 
olan bütün tedbirler kaldırılmıı 
tır. Iraktan gelecek gıda mad
delerinin Türkiyeye dubulleri· 
ne sabıkı veçbile mümanaat o
lunmasına ve Baara körfezi sa
hillerindeki İran bükümetine a 
it limanlar müvaredatına kartı 
konulmu' olan tedbirlerin tat
bikma devam olunacaktır. 

(BİR KAVUK DEVRİLDİ) 

Ramazan münasebetiyle badema 
pazartesi günleri temsilleT verilc
<:ektiT. 

24 52 S6 80 101 
118 134 184 250 269 
295 339 386 423 426 
488 494 556 56 7 598 
611 737 780 788 855 
896 980 984 990 1047 1 

1064 1066 1089 1105 1112 1; 
1381 1395 1412 1435 1444 1' 
1463 1492 1495 1580 1592 1! 
1602 1661 1677 1803 1844 1 
1870 1754 1943 1955 1 
1972 1995 2034 2116 2169 2 
2189 2209 2239 2256 2313 2, 
2395 2400 2471 2497 2499 2 
2541 2576 2593 2603 2634 2 
2663 2685 2734 2746 2803 2 
2815 2849 2886 2924 4027 

olmuı Ye 24 tonluk bir yelken- Oç kafadar, lııınail el. nin c:aket 
li 0 emi bamulesile birlikte yan ve yeleii ile uğraf•p dunı,~~ke_n. 

Muayen!hane nJkli 

Şehzade başı • • im utradıiuu fAflraD a ...... caırız 
Dllfbr. Bu yangın fÖyle 0 Uf- ~:da bqlamıı ve bu aealeri, o ·~
tur: . rada oradan pçmekte olan . polia 

Rizeli Ahmet rei•in idaresın devriye memurlan iıitmiılerdır •. 
deki Hıfurı abman namındaki iki polia, bird~~bire .. lamailu:· 
yelkenli, Silivride ot ve saman nin iındacl_?ıadY,~~-~.~r! v~ 

"ki b e1m· ve cu neye uırra ... _.... ..--. • • yu eyerek uraya ıı 1' kaçıp kurtulmak istemiılerdır. 

zın rublan ferahlandıran serin 
bir rüzgir, bol günq ve Mar
mara ile Çamlıca tepelerinin bo 
yadlğı en güzel bir levha.. 

Maçka hemen ber ay yeni 
batlıyan en büyük ve en güzel 
apartımanlarla gittikçe kalaba
lıklatıyor. 

Dr. Celal Tevfik 
Yekta Beyin elindeki tabanca patla- Frengi ve iclrar yolu bu-
mıı ve çıkan kurıun Raırıp Beye İsa- talıkları mütehassıaı:S'rkeci, 
bet etmiftir. Bittabi aalon k&nfllllf-
.. da, ftaırıp 8. derhal haataneye kal Muradiye caddesi No. 35 
dıntmq ve bir ırün sonra da vefat im•• Sa. 14. 18 

FERAH SİNEMADA 
Bugün .gündüz 2 ıde geoc tam aaat 
9,30 da Beytıelmilel emsalsiz Va
.. ~ vıe Cambaz lruınpanyaları 42 
numero , 59 artist. 

Y qilköy açıklarında demırle- Fakat iki polia, ü.~nünde baldnn-
miıtir. Saat 12 ye doğru, he- dan ırelmiı .. v.~ h~!'"nı. yakalar,arak 
n" ered _ı_b;ı. anlaaılma- karakola ıotürmuılerdir. Bu ciir'et-

Birkaç ay evvel yangmın sil 
diği eski evlerin yerinde tim
di en yeni binalar yükseliyor. 

uz n en Çn< ., ı ~ • kannan:rolae1lar baklarmda tan 
Yan bir aletle ot ve samani.ar ~ olunan tahkikat' evrakı ile bir
tutufmut ve bittabi aleYler bİ: Ukte adliyeye verileceklerdir. 
den bire büyümüştür. Yelken 1 

de bulunan 6 tayfa, bir müddet 
•letin önünü almağa çahşmıt· 
lana da muvafafk olamamıtlar 
ve kendilerini, denize atmak au 
retile yamnaktan kurtulmutlar 
dır. 

Yangını gören Y etilköy zabı 
tası, Bakırköy zabıtaıını ve it
faiyeyi haberdar etmit Ye hare 
kete geçilmittir. Fakat hamule 
nin saman gibi çabucak yanan 
bir teY olma11 dolayısile önüne 
geçilememİ! ve yelkenli kimi
len yanmıttır. 

Polis; yangının nasıl çıktığı
nı, te.bit etmek üzere tayfala~ 
tahtı iaticnba al1111ttır: 

Bir kadın iki museviyi 
~ dövdü 

Son pnlerde zabıta vak'alan a
raaında kadınlar da sık aık ırörülme
ie batladı. 

Meyhaneci Samüel ve bakkal h
rael isimlerinde iki muaevi, elbiae Ü· 
tülemek Gıı:ere Galata'da Okçu Muaa 
caddeau.de kolacı llya'ya ıritmitlw. 

llya ile Samüel n larael araanda 
ki bu ............... e, ........ teldini almq 
ve llya•run luırm Madam Kalyopi, 
kocasmm bu iki adamla bata çıka
mayacalms anlayarak kendisi de ite 
kantmıf ce her iki erkefi dövdiiiü 
ıibi kncm ütü ile de el n yü!mi. 
ni yaloıuftır. 

Neye ufradıldarını bilemeyen iki 
nıuaeri, soluğu doğru karakolda al
ınıılar n. hatlarına ıeleui anlabmf
lardtr. 

Polis; llya ile karuı Kalyopi'yi 
yalaılemsı ve haklannda tahkikata 
batlamıttır. 

Ölümle tehdit 
Caiata'da Bosfor hanında yazma

nesi bulunan vapurcu Mehmet Hıfzı 
il, polise müracaatla bir iddiada lıu
lunınultur. 

Bu iddiada; Dimitri aaminde lıir 
kazane1 ustasının kendiaini bir para 
meaeteainden dolayı ölümle tehdit 
kltiiini iddia etmİftİr. Dimitri ya
l alanmlf ve hakkında tahkikata bq
•nınrıta-. 

Yangın baılangıcı 

Tak.imde Elma c!aimda ç.,.. IO
kai-nda otnran Şehime H. ıa evin
~.dün yanğın çıkmqaa Ü yetqi
._ oöncliiriilmü9tür. 

Eski bir kin 
Üddidarda oturan praon Mu

lllfıı ile ara1>aalar kabyaaı K.kmı, 
~~ eaki bir nriiMferelİlı 
ae..ıote Taluimde kavp etıı iıı.., 
l<izon, Mustafa'yı blçalda yarııla
ınııtır. Kihya y.ikalanmıf, Muatafa' 
da tedavi alhn_a alınmııtır. 

Ne isteyordu? 
CM!ide oturan Necmettin ti. is

minde bir cenç, evvelki ırece Beyoi
lunda Kilit aokaıiından geçmekte i
ken nn~ın önüne biri çıknuıtır. 

Neanettin ef. nin lanonadıfl bu 
adam ı;otüçe Atmaca Necmi namile 
manıf biridir. 

Atmaca; hiç aes seda çıka~clan 
bı ağuu çelnnıt ve Necmeddın el. 
nin atılarak bacağmdan ya

·rııladd.tan sonra kaçmıtlır. N~
di fazla kan zayi etmek uzere 
ul ndıığu sırada, polis ~urlan 

taraf da.n eyoğlu haıtanetme kal
dtrı!mııtır. 

Almaca; yakalanmrştır. 
Certun aebebi araıtmlmaktadlr. 

Üç karmanyolacı 
Küçük pazarda oturan H~ . 

haıan "" Kfunil ioimlerinde ÜÇ kitı. 
~vclki cecc düıümnüıler, tatmmıt
• • !Ö b vadan bir kaç lira teda

rik e~k için bir yolunu araıDlflar .• 
Nilıa,et; h p birden karar vermlt 

Esrar ve kaçak oyun 
kağıtları 

Zabıta, dün Y eıil tulumbada bir 
kahYede ani lıir tabarride bulunmut-
tur. . 

Bu kahve; Eıkıya Mehmet iaım
de eaki bir sabıkalı ile ırene aabıkalı
lardan ıüzel lbrabimin müıtereken 
iflettikleri bir yerdir. 

Anaızm yapdan taluırriyatta hw 
ikisinin de üzerinde ıs dirbem ka
dar esrar ve deatelerle kaçak iskam
bil kiğltlan bulunmuıtur. 

Bunlar müsadere edilmit ve her 
ikisi de tabh nezarete alınmııtır. 

Şüpheli ölüm! 
Saliın iaminde 48 yaılannda bir 

taıralı bundan bir müddet nvel la
tanbula ırelmit ve bastabimm teda
'l'İsi için belediyenin Beyoilu basta
neaine yatm19ta. 

Saliın, bir müddet tedavi edilmit 
ve bet ırün evvel de bastıuıederı çık• 
mııtır. 

Dün ıece, Topaneden geçmekte 
olan bu adamcağız, üzerine birden
bire fenalık ırelerek, dütmüt. bqı
run ve viicudunun muhtelif mahal
lerinden yaralanmııtır. 

Bunu ıören halk, poliıi haberdar 
elınİfler, ıelen polialer de, kendiaini 
Beyoğlu hastanesine lıaldmnqlardır. 
Bu adamın Salim olduiu anlaııLnıt
tır. Saliın, hastaneye yattıktan bir 
kaç dakika aonra vefat ebnİ9tir. 

Zabıta n Adliye cloktorlan ölü
mün aebebini tehkik etmektedirler. 

Sinema önünde bir vak'a 
Evvelki cece Beyoğlunda bir ai

nmna önünde hiç yüzünden bir hi,. 
diae olmuıtur. 

Sinema bekçisi loınail, ıinemanm 
ofiflerini değiıtirmelde meıgul iken, 
Hikmet, Mahmut, Sedat ve Sım B. 
ler oradan geçiyorlarmıf .. 

Bunlardan Hikmet B., yolu İşgal 
etmit olduğu için lamaile ihtarda bu 
lunmu9, lsmail de buna luzarak sö
't"Üp aa)'llllfbr. Bu ııövüp saymadan 
aonra, 1 amail'in iddiasına nazaran, 
dört arkadq birfilıte bekçinin bat 
ve yüzünden yaralanııılar. 

Dört arkadat Beyoğlu polis mer
kezine celbedilerek baklarmda tab
lıibta bqlanınqtır. 

Cür' ete bakın! 
Sabıkalıbırdan Kenan iaıninde bi

ri, Beıroilnnda bir sinemaya ırimıek
te olan Fatma H. m kolundaki çan
tayı llfl'llken yalralanmııtır. 

ilci genç kayıp •• 
Betiktatta Yeni mahallere eturıuı 

18 yqında Şerife iamiade bir kız ile 
Panıraltıda oturan Bulrariatanlı Ni
yazi İ1tninde 18 ya9mda bir ırenç 
ayn ayn taga.yyüp etmi9lerdir. Po
lis, hw ikisini de aramaktadır. 

Verem mücadelesine 
yardım edenler 

Verem mücadelesi cemiyetinden; 
Hiliiliahmer cemiyeti muhteremesı
nin kıymetli yardunile lstaııbul ve
rem mücadelesi cemiyeti tarafından 
Erenköyünde tesiı edilmekte ofan 
Verem aanatoryomuna teberrüatı •!: 
niye ve nakliyede bulunan esanu11 
zirde muharrer müeasesatı ticariye
ye ilenen arzı ıükran eylediiimizin 
muhterem ırazetenizde nqrini bil
haaaa rica ederiz. 

Kaaaplar prketi uamına Ahmet 8. 
aanatoryomun iki odaıımn tefriti 

300 
Dr. Bürhaa Fehim Bey maa 

teferrüat Meraedea marka 
yazı makineai 

Zenit fabrikaaı vekili Müs-
yü Bernar Ziğler bir c:eYiz saat 45 

Bayer fabrila.., Tekili Müa-

Fakat neye yarar! Belediye 
nin en çok ibmal ettiği mahalle 
burasıdır. Kaldırımlar dalgalı 
bir nehrin birden bire donmut 
balini göaterir .. 

Sürülerle batı bot köpekler 
dolatır. Tam cadde ortaımda 
bet yaımdaki bir çocuğu tama 
men yutacak kadar açılan bir 
çukur günlerce durur. Sebzeci 
mi, kasap mı, manav mı, bak
kal veya aktar mı oldukları bel 
li olmıyan bin bir çeşit arna
vut dükkinlan, karpuz sergi
leri ve sebze küfelerile piyade 
kaldınmmı kaparlar. 

Maçka Palaıın önüne kadar 
gelebilen tramvaylar tayyare 
postaları kadar seyrektir. Kar 
Ye yağmurda Taksim istasyo
nunda saatlerce ıslanıp titriye
rek beklediklerini gördüğünüz 
biçareler bep Maçkalılardır. 

Geceleri lıtanbulun ber ta· 
rafına itliyen tramvaylar Maç
ka için 21 1/2 ta paydos eder. 
Y almz tünel hattından ıefeT 
yapan. bir iki araba kalırsa da 
24 te kalkan son araba siz he
nüz sinemanın son kısmını gö
rür ve yahut kapıdan çıkarken 
o bom bot geçmit Ye Maçkaya 
gitmit bulunur. 

Vakıa Taksimden Betikt.a
ıa itliyen bir de otobüs servisi 
vardır, fakat en kısa bir mesa
feye (on iki kurut alan bu ara 
halara kaç kiti kaç defa binebi
lir!) 

Ey köprünün ve Babıilinin 
belediyesi 1 lstanbulda bir de 
Maçka denilen bir mahalle bu
lunduğunu unutma ve bir gün 
lutfen tramvay ile orasını ziya 
ret et. Bir günün kaybolur, fa 
kat teravi kılmıı kadar sevaba 
girersin!. 

istediğimiz şeyler ıunlar
dır : 

1 - Maçkalılar gece latan 
bul tarafmdan gelemiyor, gece 
saat 24 te lıtanbuldan bir tram 
vay. 

2 - T üneldeo 24,30 da di. 
i« bir tramvay. 

3 - Saat 18 den sonra ara
baların tezyidi. 

4 - Piyade kaldın1111ndan 
küfelerin kaldırılması, 

5 - Y ollarm tamiri, 
6 - Tabiatla litfuna bele

diyenin i!tiraki. Ve minallihit.. 
tevfikf 

Maçkadan: NECAT 

Bir tavzih 
Dün ıark Ticaret yıUljı miitlilr

lüiünden fU mektubu aldık: 
Efendim, 

Muteber ırazetenizin 14-ı-932 ta
rih ve 2130 numaralı nüıhuında Se
linikte ilin toplayanlar aerlevhuı 
altında latanbul Matbuat Cemiyeti 
ki.tibi Umuıniliğinden mnrut bir 
bent intif&I" etmittir. Nqredilen 
mezkilr bent hariçte tah•İ hayaiyeti
ıni ibli.I eder mahiyettedir. Keyfiye
tin beneçhi iti tekilde tavzihen n 
ayni mahalde netrini matbuat kanu
nunun menddı mahsusaaına tevfi
kan talep n rica eyleriın efendim. 

ı - Seliinikte ilinat için faaliyet
te bulunduğum eaer 1880 seneainden 
beri ve Balkan hükumetlerini ibti
.,. eden a.nıf ve beynelmilel Şark 
Ticaret Yıllığı (Annuaire Oriental) 
dir. yü Widmann ili.ç 20 

Evliya zade Nureddin B. 
vakez cihazı 2S 

Bir 
" " baskül ıs 

2 - Türk Matbuat Cemiyetinin 
bu eaerle aliıkall yoktur. Ve hiç bir 
mahalde bu Cemiyetin ismi aıfatı n 
nüfuzu ilin, iddia ve iatimal edilme
miıtir. 

ı2 

etıniıtir. 
Rifat ve Yekta Beyler tevkif edil 

mitlerdir. Her ikisi de aevdikleri bir 
arkadquı bu auretle ve mi.naaız bir 
telıilde ölümünden aon derece müte
euir imitler. 

Hırsızlar karakolda iki 
polisi yaraladılar 

lzmirde bir polia karakolunda 
lıaniı bir lı&dise olmuıtur. 

lzmirli Süle)'lllBn oğlu Mehmet 
ve arkadatı Seli.nildi Fazlı oğlu Sü
leyman iaminde iki ıatııs; Kemer ci
vannda otı.m.kta olan lıir keçiyi air 
kattan dolayı K- polis karakolu
nun nezarethaneaine alınmı9lardır. 

Haaızlar bir müddet burada kal
dıktan ıonra: 

- Biz burada durmayız! •• 
- Bizi çıkarınız 1 
Diye feryada bqlaınıflardır. Bu 

ıırada karakol mürettebatından po
lis Süleyman efendi feryadın aebebi
ni anlıımak üzere aıağı imnit ve ne
zaretlıaııenin kapmnı açııuftır. Hay
dutlar fınatıan istifade ederek laıç
maiı ıröze almıtlar ve polia Süle:r
man elendinin üzerine hücum etmıt
lerdir. Süleyman efendi bu eanada 
baitrmıı n iındat iatemİftİr. Bunun 
üzerine polia Nazım efendi Yetİfmİt 
ve hıraızlarclan birisi polia Süleyman 
efendi ile, diğeri de polİ• Nazım e
fendi ile gırtlak ıırtlaia mücadeleye 
ırirİflllİftir. Hıraızlardan lzmirli Sü
leyman oilu Mehmet çizmesi içinde 
saldı bulunan bıçatını çekerek Na
zım efendiyi bacaimdan ve kaaıiın
dan 7aralamııta. 

Nezarethanedeki arbedeyi duyan 
lıomaeT muavini Haydar Bey badiae 
nin ehemmiyetini nazarı ititı.ra ala
rak tabancasını çekmiı ve nezaretha 
neye inmi9tir. Bu .-da h1n1zlar po 
liderle ann atkı aarıh bir vaziyette 
alt alta üst üate kavga etmektedirler. 

Haydar efendi tabancaaını atq 
ederek kavgaya nihayet vermek iate
miı iae de kurtunlann poliolwe iaa
beti ihtimalini düıünerelı: atqten 
sarfınazar etmi,tir. 

Hırs12lardan lzmirli Mehmet yal
nız polia Nazım elendiyi yaralamak
la kalmamıt muHin Havdar Beye 
de hücum ederek nnımaileyhi ele ba
cağmdan hıçaklamıı ve kapıdan firar 
etmiştir. 

H .. vdıır Bey yaralı olduğu halele 
firarinin arkaamdan koımuı ye ta
banca11 ile sekiz el ateı elınİf iae de 
isabet vaki olnwmıtır. Bu anada 
diğer polialer yetİtmİf ve firariyi ya
kalamıılardır. 

Adanaya 85 maznun 
daha getiriliyor 

3 üncü kolordu 
lllnları 

İstanbul'da bulııııan kıtaat 
'Ve mileeaesatm eıkmeık ve erzak 
lanrun senenin ~Uyesine pa
.zaırllkla verilen liat muvafık. 

görülmediğinden tekrar fiatı 
zari1a münakasa.ya vazedilmiş 
tir. !balesi 23-1-932 cumartıesi 

• 
günü saat 15 te lcomt.yoa.u-
mw:da yapdaca'ktır. Taliplerin 
şartnamesini •im* üzere btt 
gün ve münakasaya iştirak ede 

cckleriıı de vaktı muayyenin

de teminat ve telkUUıaınelerile 
ok:misyonımıuza miiracaatlan. 
(681) (4618) 

••• 
Ordu ihtiyacı için 51 kalem 

göz aleti aleni münakasa ile i
hale cıdilecektir. İılıalesi 18-1-
932 pazartesi günü saat 16 da 
\komisyonumuzda yapılacaktır. 
Taü.plerin şartnamesini gör
meık üzere lheııgün ve münaka
~aya iştirak e~ istiycnlerin 
de vakti ımuayyıeninde iklomis
yonumııza müracaatları. (674) 

(4592) 

III. K. O. kıtaat kayvanatı 
run ihtiyacı için saman aleni 
münakasa ile alınacaktır. İha
lesi 23-1-932 tarih cumartesi 
günü saat 15,30 da komisyoou
mwıda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini almak üzere her
gün ve münakasaya iştirak e
deceklerin de vakti muayye
ninde komisyonumuza müra
caatlar. (687) (4667) • 

• • • 
K. O. ve birinci frııka kıtaa

tı ihtiyacı için şov.an aleni mü 

nakasa ile satın alınacaktır. 

İhalesi 6-2-932 tarih cumartesi 
giiınıii saat 15 te lkomisyıoııw

muzda ya-pılacaktır. Taliplerin 
~ini almak üzeııe her
gün münakasaya iftirak ede
cekl«in de vakti muayyeoin
de ıkomisyonuınun müracaat

ları. (30) (214) 

ı•ı 

Bugün herkes 
ASRI T1YA TROSUNA 

(Tepe Başı) 

gidip BÜYÜK ZENCi 
REVÜ HEYETİ 

ve dansörkr kıralı DOUGLAS ile 
MİSS COOKS iftiraki.le tems11 e

dilmekte olan 

Zenciler Memleketi 
Fantezileri 

2 perdelik ve 18 tıahlo.luk büyük re
vüyü gömıclidirler. Bugün matine 

saat 16.30 tıc suvare saat 21.30 tıe 

Raşit Riza Tiyatrosu 
Şehzade başında 

Bugiin ..aat 11 de talebeye 15,30 da 
Umuma 

ACEM1ÇAYLAKLAR 
Nakleden Hüseyin Suat Bey 

Akşam aaat 21,30 

Beşde Gelen 
Naldcdca Kemal Rağıp Bey 
16 ikinci Kinun Oumartffi 
günü akşam eaat 21,30 da 

Samaon 

Aindaiı barekltı iıyaıııi,.eainin 
ınüteVYik ve ele batılarından oldulı
larmdan dolayı ln&DIUn ve -""' 
bulunan ıeo kifiain rnubw-ıleri, 
adliye Yelıiletinİo SÖ.lwdiii liizum 
ve temyiz ....ı.ı.-ainin '*'diii b
rar üzerine Acı- aiır - ınablıe
maainde b:>tlandıtım YUIDlftık. ilk 
c:el9e balılanda Adana ırneteleri fil 
tahili.tı Yeriyorlar. Me•kcü'- J- 1------------

lstanbııl asliye mahloemeai 4 iin
.cü hukuk dairesinden: RUawnat 
mii<lüriyeti umumiyesi vekilleri Ce 
vat, Fevzi ve Sırn beylerill Zcytun 
cu dev.dş zade Nazmi bey ile eY· 

'l'Clce Ga.IAt:;wü Mumlıane caddeUn.
de İbrahim RHat lıanında 14 nwna
~a<la oturmuş Dimi tri Karaııanos 

efendi aleyh.leı-inc açdıkları iki yUs 
kırk dokuz bin yediyüz doba11 bi«
kıınıf gümrük reeminin 1ahıoili 1ale 
bine mütedair davanm arzulaal au-
1teti bunlardan Dimitri a-dİJ'8 be 
ıay.i ~i& y-ukanda yazılı adftec 
gönderilmiş isede mezkur handa bu 
isimde kimae bulunmadığım ve i
kamet:gllımın meçhul olduğu müba 
şir .tarafından l'Cbl.iğ ilmühaberinin 
arkasıniı yazdığı şezhten anlaşılnıış 
ve talep veçbile Dimitri Katamanos 

. efendiye ilanen tebllğat icrasına 
hakimlikçe karar vecilmi, olma!r.:la 
tarihl ilfuıdan itibaren bir mah ar

fında Dimitri efendinin asliye dör
düncü hukuk mahkemesine müra-

darmanm ınuı.afazan .ıtns.ıa adliye 
dairesine setirilcliler. Mııhe' 1 ne ... 
!onunun bunlan iatiap eohaıiyeceii 
an1qddıimdan, iatİcnplıın için adli
yenin üçiiAcü kattaki ıeıııit koridonı 
tabaia edilmittİ-

Saat üçe yirmi kala heyeti haki.. 
me ıu alll'etle teıeldıiil etmiı ve mu 
nunlann ilk isticYabtna bqlanınıt
tD'. 

Makan11 riyasetıe Şevki, aza meY 
künde Ali Şadi n i~ra r~i bey!erle 
iddia malıammda muddeo umumı Ab 
dülla.dir Beylw bulunmakta idiler. 

Mevkuflarclıın bir çoğu Türkçe 
bilmediklerinden mübatirl«den biri
•İ tercümanlık vazifesini ifa ediyor
du. 

caatla .dava arzuhalinin ::;ur.ctını 

tehliğ ve cevap vermediği takdirde 
-hakkın.da giyap kararı ittihaz edile 
ceği ilin olunur. 

4099 4186 4192 4195 4211 4 
4339 4430 4477 4541 4534 
4666 5087 5091 5094 5202 5 
5348 5455 4728 4733 4836 
4950 4956 5527 5584 5586 
5689 5636 5802 5822 5916 5 
5946 6012 6027 6094 6096 6 
61!15 6221 6239 6249 6300 6 
6357 6370 6384 6436 6468 
6549 6625 6659 6708 6799 
6847 6882 6979 7000 7084 7 
71311 7152 7237 7241 7270 7 
7296 7324 7355 7372 7470 7 
7491 7503 7532 7718 7737 1 
7895 7902 7977 8036 8039 
8316 8326 8338 8367 8388 
$525 8573 8585 8623 8640 8 
8665 8818 8867 8888 8927 8 
8949 8977 8979 8989 9014 
9079 9092 9185 !1187 9250 9 
9392 9421 9425 9441 9509 9 
9539 9569 9656 9678 9680 9 
!1715 9722 9843 9848 9868 
!1910 9917 9959 9969 9972 
B - 500 Liralı tahvilittan 
10016 10025 10026 10033 1 
10035 10044 10046 10050 1 
10084 1009$ 10104 10106 10 
10127 10132 10151 10152 10 

10181 10190 10234 10237 10240 
10269 10277 10278 10295 10 
10297 10302 10311 10327 10 
10350 10353 10355 10358 10 
10387 10386 10394 10403 10 
10426 10427 10429 10430 10 
10438 10440 10448 10450 10 
10488 10507 10517 10521 10 
10526 10546 10551 10554 10 
10569 10577 10582 10 
10602 10616 10620 10626 1 
10653 10659 10661 10673 1 
10685 10692 10698 10703 10 
10705 10713 10719 10722 10 
10738 10750 10752 1 
10770 10777 10779 10788 107 
10797 10804 10812 1 
10831 10832 10844 10849 1 
10856 10864 10941 10942 109 
10993 10994 10867 10898 10 
10905 10907 10913 10917 1 
10932 10934 

c - 1000 Liralık tahYilitıaıı: 
11001 11003 11004 11005 110 
11023 11035 11047 11063 11 
11075 11086 11089 11095 111 
11124 ll12t 1114s 1u 
11167 11176 111112 11191 11 
11224 ı1228 ı1239 11241 112 
11255 11266 11275 11280 11 
11290 11292 112tS 11305 11 
11310 ıl31S ı132!1 lll36 11 
11364 11388 11397 11399 11 
11413 1141G 11421 11425 11 
11450 11457 ı1466 11470 114 
11472 11414 1149$ 
2 Numaralı 1p.,,,.,ı.r1a amo 

dilen tahvil.it bedel !eri İzmir 
tanlı~ tubernlz glgeJmnde ·· 
ccktir. 

1stanbul 7 inci !enamdan : 
borçtan dolayi mahcuz 36 adet 
le ma don ifi:>u kaı:ıunuııani • 
uncu salı günü eaat 9 dan iti 
Yeşil Direkte Cafer ağa aoka 
No. 54 trikotaj fabrikasında b' 
zayi.de ıparaya çevrileceği illin 
nur. 

Her iımi çaiD'llan maznuı yerin
den kalkarak reiain huzuruna ıreli
yor ve hüviyetini aöylüyordu. Hiivi
yetlerin teabiti bu suretle Üf&ID 
geç vakıa kadaı: ~ etmiı Ye ne
ticede bu dava ile alakadar oldukla
nndan dolayı ırayn mevkuf olarak 
lüzumu muhakemelerine karar veri
len diier maznunlara teblipt yapd
mak üzere muhakeme batka bir cü
ne bırakılmıt ve mevkuflar, )'İne 
Jandarmalann mubafazaaı altında 
bap.isaneye ııevlı edilmiılerdir. 

Beyof1u ikinci hukuk Jıakimlip 
den : Mıelıaııet efendi ile penlıc ft 
lıalimc Mrumlanu ,ayian ve miiş
tuek~ muta..arnıf bu.lunduğu Ka· 
aımpıışad& camüloebir mahaUcsinde 
yeni çeı,ıme eokağmda 10 numaralı 
hane hükmen izalıei şuyu zımnında 
açık arttırmaya konulal'ak 12-1-932 
tarihine mitoadif .alı günü ııaat ıs 
tm 16 ya lııadar ihal.esiııin icrasına 
dair Milliyyet gazetesinin 21 kanun 
evvel 931 tarihli ııüshasile ilin edil
miş ise.de ayni gazetede al.ikadar 
mütasarnflarıdaıı halime vıe Penbc 
hanunla.-a dair olan il.inda yevmü 
müzayedenin 20 ki1J1U11u.sani 932 
gösterilmiş olduğu anlaşılmakla 

ycvmii müzayede bizzarur 20 Jı:an.u

nusanl 932 saat ıs ·ten 16 ya tehir 
edilmitti.r. MWiyct gazetesinin 21 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
kınunucvve.1 931 tarihli nlisbasm- Beyoğlu, İstiklal caddesi 
ıdaki illnda gösterilen ııerait daire- Büyük Parmak kapu, Afrika 
•inde alikadadarla 1'tlipleritı ZO :tanına bitişik Apartnnan 
Kinunwıani !132 tarihine mi.lııadlf 1 No 21.- Tel: Beyoğlu 2797 
çarşamı,. gtınU aaat 15 ten 16 ya 

1 

'3aat: l 4-l8. · 
kadar crt'.iracaatJ.arı ilin olunu!' 

i İstanbul birinci iflk mem 
ğuooan: Beyoğlun.da Perapala 
teli karşısında Halici ve An 
MUflıs S. HAİM efendinin 
masasmca tahkiki duyun m 
ikmal edilmit ve tanzim ol 

Muhakeme eanaaında alman ter
tibat neticeeinde en ufalr lıir hareke
te bile meydan verilın-.it n muha
keme i.leni bir surette cereyan et kuvvetle ümit edilmektedir. ğundan: Müflis K.cndros mahtumla 

~ ve yol lıeaip, çevir adam a-
llaıap batlamıılardır. 

ŞiflDaD Yanko -'ıtıımla
n beyler havlı 

Müayü F arhi elektrildl • 

3 - Ben Matbuat kanunu muci
binee teacil edilen Ye eaerin nqriyat 
aıüdiiriyim n beraberimde ıriden 
Nurettia Bey ioe sadece bir komia-

ıniıtir. 
Erciıten retirilen 93 maznun ve 

mevlnıfa ait nrakı tııhkikiyenin bir 
an enel ikmal.ine çahtdmakta olup 
!alımda ... nlann da -"mm aitr 
- mahkemeaine te•di edileceği 

1 

İstanbul birinci iflis memu.rlu-

Bu dava ile alakadar 85 maznıın rı ta.rafmdan teklif edile<ı konkur

ra dcftm alacaklıların enzarı 
lı:ikinc vazolunmu§tur. İkinci al 
.ltJ.ar tQplanıııMı takarür etmi 
müfllıı tarafındaın kook.&rrdato 
Uf edilmiştir. HWiUsatı mezkllr 
milzalııcre&i için 6 Şubat 932 c 
tesi giinü eaat 14 de alacakları 
men veya tamamen bbul edilmi 
lan alaaılddarm içtimada buır 
luıımalan .illa oluıauc'. 

Saat tam 24 aularmda, Kiiçük pa
:ı:ar cadd • ele bir lıö..,.e gizleamı 
~· adamlar, Tuğlacılar cadcleaiadelci 

1 rıihnclrte olan bir adamın önü
ne çıbp -ın elini lıolunu hatmUf• 

cak bava ileti .. .. 
da paape.• 

700 

" terc:ünsandw. 7- Vaid a.ı- -1uıın " ticari 
lıir nlıabetten mütenllittir." 

ve mevkufun Adanaya gönderilmek 
üzere Erciıten yola çıkanldıklan ve 
S kinunuoanide Bitliae muvuelit 
ettikleri ve ba bUta öpade ıeluimize 
ıretirilecelderi ümit .,m ı..ırtedir. 

datonuıı müzakeresi 2-2-932 aalı gü
nü aat 14 tıe icıa lalmacağmdan a-
1-ldılann o gün. mtı8YJ'M eaatte 
dairede otıoıı>lamnaları ilin olunur. 



' 

' 

Melba çikolata fabrikası 
Milli Türk Sanayii himaye husu 

IWlda bUkilınetin şayanı takdir te
td>büatından cnaret alan ve te
rakkiyatı amalyeyi takip eden fab
rikamız, muhterem müşterilel1İni 
ınemıwo. etmek eme.tile mevcut 1JCJl 

gin ve müteaddit çejitlerine ilive
ten en lli kakao çc kirde ği ile AJ.. 
pullu fabrikasının birinci nevi ııc
kerlerindcn imal edilmiı 

Öksürenlere: Katran HAKKI EKREM Jandarmasatınalmakomisyonund 

KAKAO 
ŞEKERLi 

Şekerli melba 

KAKAOSU'nu 
Piyasaya çıkmıttır. Vlleıudü be§C 

re nafi, anavrı gıdaiyeyi muhtevi 
olan geekrli Mclha kakaosunun lez
zeti nefis, kolı:wıu litif ve fletı G 
vendir. 

Jandaııma için 12000 çift yerli yün çorap kapalı zarfla 
nacalktır. Taliplerin şartnameyi gönneık için ıher g.ün ve m' 

kasaya iştiraık için de 4-2-932 perşembe günü saat on bire 
Komisyona müracaatları. (193) 

lstanbul Deniz 
Satın alma 

Levazımı 
komisyonundan: 

5000 kilo yerli pirincin aç~k münakasası 6 Şubat 932 
tesi günü saat 14 te. 

NILll Şe~ Mellıa kakaoau, kıı mcv
•lmi.nde alınm- uwiye oltın111', Bil 

EYi KOKUl.U 1.llEZlz ıı- çocuklarm ubah melrtıebc git 
mezden evvel w akııam mektıepten 

Siz de Bir Kumbara Alınız! .. 
Yukarıda m~ktan yazılı yerli pirincin hizasında.ki güıı 

saatte açık münaıkasası icra edileceğinden şartnamesini 

mele istiyenlerin her gün vıe venneğe talip olanların münak 
gün ve saatinde muvakkat tcminatlarile birlikte Kasımpaş 

Deniz levazmıı Satınalrna kornis:Y'Ol!luna müracaatları. (200) 

1 UV-3D Agddilı:ten sonra bir fincan telı:eırn N IC F 8 vıs K -. • ... M.olba lııakaoeu lçtiklerı takdirde 
vlicutlarıru ıcn, sağlam w ucalı: tu
tanlar. Her taraftan ta'Miyıc ve lati-

Faydah h!r mali tercih edilen Mellıa tekerli lı:a 
unsuru gıdsıdlr kaosunu biHlmum ,ekcrcilerle bak

kaliye ma -azalarmda anı ınız. 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

Sirgortalannızı Galataıda Ünyon hanında Uin 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türldyede bi!Uasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğrmnadan sigorta yaptır

mayıruz. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Ziraat Vekaletinden: 
200 kilo Sülfat dö istiriknin şartnameıııi mucibince pazar

lıkla mubayaa olunacaktır. (Bu lstiri:krıin, kontenjan liııtesin
den hariç ve memlekete duhulü eerbeııtir.) Taliplerin şartname
yi almak üzere şimdiden Ankarada Ziraat Vdtaleti mubayaat 
Komisyonuna, İstanbulda Birinci Ziraat Müdürlüğüne ve pa
zarlığa iştir&c için de~ ihale olan 23-1-932 cwnarteai günü 
saat on beşte bedeli muhamıneni olan (10,000) liranm yüzde 7,5 
Wıerinden teııniııatlarile birlikte mezk.Gr Koııni.syona müracaat 
etmeleri. (147) 

Nafia Vekaletinden: 
Manisa Vilayeti dahilinde bulunan Adalıi ile Marmara g81U 

arasında eu1ana ve göliin tağdi,ye kanalı ameliyatı bpalı zarf 

uııulile münakasaya konmuştur. ı 
MUna!kasa 1932 senesi Kanunusani ayıruıı 23 tindi cumarteıs! , 

gün.il 1at 15 te Nafia vek!letinde yapılacaktır. Münakaeaya iş
tirak edec~Jerin yüzde 7,50 muvıddmt teminat ve 1ıeklif mek- 1 

tıuplamu ve vıesalkl niıreyi mezkftr saatte ıkadar Nafia Vekft
leti Müsteşarlığına vermeleri lazmıdır. Talipler münakasa şaırt
nıamelıerini .Aıiauaıda Nafia Vekaleti Levazım idaresinden 5 U
ra bodel rmlkabilinde alabilirler. (12), 

Daima Daha 
Kuvvetli ~ 

Eınıilaiyon Sk.ot ile ınlcip! edeı

yavnılar dalma daha kuvveti 

ohı.rJar. Onu ne kadar ııeverle:r 

Ve bunu içmelde ne kadar dil 

rüııt ve gürbüz bUyİirller ve beı 

nevi <Sksürük ve nezleden vika

ye edilmit olınılar. Hatta ç.ooıık

lann mutat çocuk nılıırtaızlıkla

n biloe onlar için meçhul lıabr. 

Emul.ıılyon Skot içiriJ.en çocuk

l.anda kızamık, dlf>lıc:rl, .ıııe.rıı..tin, 

hllmma gibi art ııa.talılııl.ıır pelı: 
eıııder görWUr. 

.Emıılalyon 

Slı:ıot halılı: ya
ğmdm Uç defa 
daha kuVYCtli -
dk. Hazmı o ka 
dar lı:.olayodD' ki 
her damlası bes 
1er Ye Jııuvvot

lendl.ri.r. 

Sıhhet -.e m.....et için 

EMULSIYON 
SKOT 

MAMA, 
Jandarma Satın alma 

Komisyonundan: 
r Dr. Hakla Şina.t 1 
.IY~ en aıhhl gıdaudır. 

Jaıİ.danna için 10,000 metre boz renkte imputlı.E kuma§ ka
palı zarfla mubayaa olunacaktır. Taliplerin şartname ve ewıaıfı 
gömı~ için her gün ve münakasaya iştirak için de teklif ve t&-1 
minatlarile 25-1-932 pazartesi günü eaat on. altıya kadar Gedik-

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

paşadaki kooıisyonumuza müracaatları. (14) ~anka toınıner~iJaln 

1 Emliik ve Eytam Bankası iliinlan 1 I ITALYANA 
• . 

1 

Sıemıayesi 700,000,000 
Sablık Emlak ve Voliler (İhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Tnvellcn (Seyyahin çeık

leri) satar 
Esas No Mevkii ve NevJ 
µ2/323 Burgazadasında Çarşı cadcteeinılı! 50, 

50-1 No .iki bap hanenin nısıf hisaelcri. 
125 Burgazadasında Kalpazan.kaya 1 N,o. 24 dl! 

nüm fundalık. 
836 Burgazadasmda Kalpazank.ayaıda 3 No. 21 

dönüm fıındalı'k. 

'l'ttminat 

90.- Liret, frank, İngiliz lirası 
veya dolan frank olarak sa-

87 .- tılan bu çekler sayesinde ne
reye gitseniz paranızı kema
li emniyetle taşır ve her za-

25.
'15.-

344 Burgazadasmda Manastır volisi 
345 Burgazadasmda Köyönü volisi 
406 Buııgazadaııında Petriç valisi. 

Balada muharrer emlak bedelleri peşinen 
üzere 'bilmüzayede satılacağından taliplerin 
20-1-932 çat'Şamba günü saat on. altıya ıkadar 

33.- 'llan isterseniz dünyanın her 
tarafında, şehirde, otellerde, 
vapurlarda trenlerde bu çek
leri en küçük tediyat için 
'lakit makamında ıkolayhkia 
istimal edebilirsiniz. Travel
lenı çekleri hakiki sahibin
den başka kimsenin kulla
namayacağı bir şekilde ter
tıip ve ihtas edilmiştir. 

125.
tesviye edilmek 
ihaleye müsadif 
Ş.Ubemizıe müra-

caatlan. (E.) (4656). 

SATILIK ARSA 
Es... 

412. 
Mevkii ve Nevi "l'eminat 

413. 

Ge.ilkpa.şada eski Esir Kemal yeni Mimar ~ 
rettin mahallesinde Tatlı ıkuyu sokağında C6kl 
6 yeni 12 numaralı 21,50 M. M. an;a 

Gedikpaşada eski Esir Kemal yeni Mimar Hay-
ı:ettin maıhallesinde Tatlı 'kuyu sokağında eıski 
18 yeni 20-22 numaralı 74,50 M. M. arsa 

12.--

38.-

Bata.da yazılı arsalar peşin para ile bilmüzayede aatı1aca-

!!!!llml-~ Doktor.._ __ 

Ahmet Rasim 
Etfal hastanesi dahili 

lıastalılı:lar mütelıassısı 

Şl,ıJ, Yeni ~an, Sebuhyan a
partımaru ikinci kat 4 numanı. 
He-rglbı S den 8 e kadar lıaırta 

kabul eder. 
ğmdan taliplerin ihaleye mi.lısadiıf 4-2-1932perşenXııegünü188t , .. _________ • 

on altıda şubemize mürataat edibnMi. (203) 

EYİ BİR VALiDE 
Evlı\dının ~ihhatini düıünen, her 

·hanııi bir rahatsızlık sebebile zair 
düJdüğünO gören, bu milnasebet
le kansız kalan, iştibuız bulunan 
c;ocu klHrına 16tir leueıli ve nıih 
1'4:ınnıel bir kuvvet ilı\cı olan 

enoferratos 
\'ermelidir • Ht:r cc.uncde bulunur. 

Liseler mübayaat komisyonundan: 
Kandilli Kız m&rtebinde yapıla<ıa'k tadilat ve tamirat 2-2-932 

salı günü saat ıs te ihale edilmek ilzerıe kapalı zarf usulile mü
nakas.aıya lronulmuştur. Taliplerin proje ve §lllrtnameyi görmelk 
üzıcre JcomiByon:a müracaatları. (78) 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yashk 
lstanbW'da Çalı:malı:çılar,ııandalyacılarda KUttUyll fabrilı:Mı yt1zilc tilte 

12,ylldle yorgan 15, ya&Jıboya yaatılı: 5 liraya, küttüyüniin lı:lloııu 100 lı:u
ruıtan baılar.KuftllyU lı:umaşlann her rengi vardır.Ucuz utılır.T&.2.3027. 

PERTEVNlYAL VAKFINDANı 
&itlidc İzzetpqa eokağında V al.de apartmanmm 8 No. 1 ıao

ne müddetle. 
Ab:arayda Nabnc:ı so. 14 No.hane 1 sene müddetle 
Köprlibaşmcla Valde ham tahtında 9 No. mağaza 3 sene mUd
detle 
Köprübqında Vald,e ham tıihtmıda 6-1 No.odalar 3 sene mUd-

dıetle 
K.öprii>ıışmda Valde hanı HelvaıcI 80. 26 Nlo. mağaza 1 eme 
müddetle 
Kıöıprii>aşmda Vıaldo hanı Helvacı &<>. 28 No. mağaza 1 ııene 

milıddetle. 

Köpriibaşmıda Valıde ham derununda 7 No. oda. 1 eene müd
detle 

Köıpriibaşmda Velde hanı denırwnda 17-16 No. mağaza 3 sene 
müddetle 

Balaıda muhatTer emlflk pazadrk l!!Ur'Ctilıe müzayıedededir. 
YC'Yllli mlbayede fOhri halin 23 oii cumartcai günüdür. İsticar 
etmek 1ıııtiyenkrin ~ me1Jı:\irda saat on altıya kadar İstan
bul Evkaf müdirlyetinde Pertevniyal idareıiıııe veya enciiınene 
mUraoaat etmeleri. (202) 

Nafıa vekaletinden 
390 adet meşe makas traversi pazarlık suretile mubaya 

lecelktir. Pazarlı!k 16-1-932 tarihine müsadif pazar günü s 
16,30 da Ankarada Nafia Vekaleti Müsteşarlrk makamında 
pılacaıktrr. Pazarlığa iştirak edeceklerin yüz elli liralık tem' 
tı muvakkate ve 932 senesine ait Ticaret Odası vesikasile 
likte ayni gün ve saatte Komisyonda bulunmala.n laz 
Talipler şartnameyi görmek üzere An.karada Nafia V ekal 
Malzeme dairesine, İstanbulda Haydarpaşa İnşaat TC6CJI 
ve muayene memurluğuna müracaat edebilirler. (153) 

Şark Demiryolları 
İstanul Banliyösü.- Yeni
mahalle tevakkuf noktası: 

BanliJö battı Ü2>C1"irulcki seyahat
lerinde muhterem Ahaliye yeni ..,. 
hu.Jetler temin etmek makaadıyla 16 
ikinci Kanun 1932 Cumartesi günün 
den itibaren betayı tecrübe ve lg'erı 
ahire değin aşada ta.srih edilen mu
karreratın 6 Jkinci Kiruında.n beri 
tatbik edilmekte olan ahkama ll&ve 
edilmiş olduğu ilan ohmuı'. 

1.- Yenimahalle tevakkuf nok
tasında durmakta olan 11,13,15,17,19, 
21, 25, 27, 26, 28, 30, 32 ve 34 numa-
ralı JratarJaııdan mada 12, 23 TCI 24 

numaralı katarlar da mezkfrr -
haılde birer dakika tıevalı:kuf cdooelı:,. 
le:rdir. 

2.- Apdalı:i lll\lfta!Jl btar.IM'ber 
gün letarıbul-Balı:wlı:ay uumda w 
mütekabilıcrı 90yıedecelrJıerdir, 

"A" KATARI 

1->bııJ - Balı:rrklly 
Lıtanbut barelııet 10.22 

Kumkaıpı " 10.30 
Yerukapr ,, 10.33 
Samatya ,, 10.37 
Yedllı:ule ,. 10.41 
Yenimahallo ,, 10.47 

Belı:ırlı:öy mllııa9altt 10.49 

'B" KATARI 

Balı:ırlı:öy - 1.ıanbıı.1 
Balı:ukay hareket 11.00 
Yenimabal.IAı ,, 11.0S 
ZeytlnburJlAI n 11.07 
Yedlkulıc ,, 11.12 

Samatya " 11.15 
Yenllı:apı ,, 11.lt 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz Postası 

O~Ml~rlN lB 
vapuru 17 Kanunusani 

Pazar 
günü akşam saat 17 d 
Sirkeci Rrhtımından hB 
·eketle, (Zonguldak, İne 
lu, Ayancık, Sams1U1, Ordll• 
GirC'SOll, Trabzon Rize v 

(Hope) ye ~z~et ve 
aynı ıskel 

terle Görele, Vakfıkebir 
Ünyeye uğrayacak avdet e 
deoektir. Fazla tafsilat iç' 
Sidı:eci Meymenet hanı al 
tında acenteliğine müracaat 
Tel. 22134. 

Alemdar Vapurları 
Karadeniz Postası 

MiLLET vapuru 16 K.s 
CUMARTESİ akşam• 
saat 17 de Siııkeci "'mtl 
mıınıdan hareketle (Z<ıl' 
gııldaık, İnebolu, Sazı! 
sun, Ordu, Gireson, Tra 
zen, Rize ve Hope) ye azİ 
met vıc ~yni iskelelerle ( ·· 
rele ve Un.ye) ye uğrayara 
avdet edecektir. 

Müracaat maıhalli, İs 
bul Meymenet Han A 
dar Zadeler. Tel 2.1154. 

ıc.-k&pı " 11.22 
ı.tanbıil mııvemalit 11.29 Z AY 1 KOPEK 
1-ıbul, 13 İkinci KAnun 1932. (Dolı:) damine cevaıp Vtten o1' 

:M0DtRlYET boylu lı:ah•e '"eın.ginde w bo~ 
------------1 taıwmeı bulunan bir lı:ijpelı: Sir!ır' 

tatanbW döııdlbıcU icıa memuTlü
tuncıan: Temamma 4224 lira lay
met ıtaktl.r edilen :Sopz içinde yeni 

---------------~------1 ıı:ayde moııa ,.eJebi mahalleeinde 

de Altay otelinden lıaybolmut-' 
Bulan zat otele getlroiği talı<İir' 
memnuın edilecektir. 

1 l.tanbul Belediyesi ilanları 1 Tıe1ı:1ııe ııo1ı:atıında e.1ı:1 1s- ve ıs-13 
• • millııem'er 20-22 numaralarla muralı:-

Kadilıöy Beledi}'CSin.deıı: Sahipsiz bi«' keçi bulunmuştur. 

Salllhl mıur etmediği takdirde aatılacağı ilin olunur. (208) 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

kam 3 ba.p hane tıcmamı 32 ııehi.m iti 
bariyle 7 eehim olan Sıdılı:a ham
mın bı..e.i açık artırmaya va:ocdil

mit ~ 21-1-932 tarihinde ıarına
meıri divanhaıııeye talik .edilerelı: 
11-2-5132 iarilıine miimadif pergembe 
günll aat 14 tıeıı 16 ,.. 1ı:adu ı._ 

İdaremiz matbaasında mevcut işlıer b vaziyette 1 adet bul dönlllıııcll M:ra daiıreısinde açılı: 
ıırtuma IJe eatılaulrtw. Artırma i-

57X82 eb'adıııda hurufat ve yine aynı eb'atta bir adet taşma- lı:inaldlr birinci artırmada l50 lira-

kine6i ile 40X30 eb'adında bir adet pedal makinesi l>ilmUzaye- ya ta!Ç çılan!§ olup bu lı:crre en 

de satılacaktır. Müzayede 15-2-932 tarihine müsadif pazartesi çok artıranın ıısttmöe buakılacak
günil saat 14 te Haydaııpaşa matlbaa Müdürlüğünde iaa kılına- tır. Artmnaya i§tirak Içiın yüzde ye 
--•~ dl tıeminat almır. MUtenkim ...ergi-..,_.ır. 

Zilhttviye, bevliye tıedavihane5 

Dr. HORHORUNI 
Beyoğlu, Tarlaba§ı, Taksim Z 
bak sokak N-0. 41 - Tel.315 

İstanbul birinci iilii• mcmıl 
ğundan: Sultanhamammda Çıngır 
oğlu hanında icrayı ticaret od 
kıen iflkma lı:arar verilen TidkO 
cı Nikol:i Nikidiı ve teriki şi.rlı" 
tarafından ala<:aklıların.a konkuı<" 
to tcklil edilmiş olduğundan i 
teklifin müzakeresi için mas" 
kayt ve kabul olunan alacak!JJ.a 
31-1-932 pazartesi günü ııaat 13 
çulı:ta dai~ içtiın.ı ctrnelerı ıl 
olLlflllr. Talip olanlann her gün matıbaaya müracaatla malkinelerl lerlıo maliye re.imleri wkıf kaııeal 

mUıteıriye aittir. lua ve lflk lranu.- ----------görebilecekleri ve matbaa ile Haydarpaşa mağazaamdaın da nunun 119 uncu madc\esine tevfllıan 
müza}'«ie şeraitini miiş'ir şartnameyi tedarik edebilecekleri ve halolu'ı u.,pu aidllerlyıle sabit olmi
müzayede günü voe saatinde matbaa miidürlüğünck he.zır bulun yan 1,potıelı:li alacalı:!d:ar ile 

ma.ları ilan olunur. (217) difu alilı:adıusrun w ını-

----------------------ı falı: halı:kı aahı.pı.eri.nln bu halı:-
larını w hu.uslyGe f&lz ve ..-ari-İdaremiz için pazarlı!kla satın alınacak olan 43 kalem kum, 

bezir, parafin. elektrik malzemesi, lamlıa şişesi, kurşun boru. 
laniıa makine6i, matıbaa levazımı, deri göztaşı, rezidü yağı ve 
saire gibi mUhtelifülcinıı malzemenin pazarlığı 18-1-932 tarihi
ne müsadiıf pazartıeıııi günü mağazada iaa kılınaeıağllldan ta
liPl.erin yevmi meıJkftrda saat 9 dan 11.30 kadar isbatı 'llÖcut ede 
TeJc tahriren fiat vermeleri, bu baptaki mal:rıeımenin müfredat 
listesi mağaza dahilinde asılmış olup nümune getirilmesi icap 
eden malzeme için pazarlık gtinü nümunelerinin beraber geti
rilmesi, nümııru:siz vaıki olacak tekli.fatın kabul edilmiveıoeği 

ilan olunur. (219) 
"''""..,_ __ _ 

fe dair olan Wi•larını i11n twihil>
den itibaıuı 20 gün içinde cwl1ı:I 
mllabitıeleriyle bl.Jıdlımekd lhım
dır. Almi halde hakları tapoı .OCiUe
dylıe ahit olmiyanlw Mtlf bedeli
nin pıyılapnMından ı.riç 1ı:a1 .. ı.r. 
A.llkadarlarm lfbu mııddei lı:anuni
J'C abHmına göre tıeTfi1ci. buelııeıt ey 
.lcmclıeırıi ...e daha fula mal6mat aJ.. 
mak Uıteyoo.l.erin 930-429 dosya nu
ımır8dyle mcmuriyetiuıize mUraca&t 

lan ilin okınur. . .. - .. 

tııtanbul birinci i na. mem.:r ıu i 
dan: Çiçclı: pazarında k.ınd 
mUfWı Rafail Şaul efen.eli ifl 
_,tahkiki düyun muamclesını 

mal elmit ve bu bapta tanı:ım 
D8ll aua deftıeri al.aaalı:lıların 
n tetkikine vazedilmiştir. •-" 

lıliiflia alacaklılarına kongurO"'. 
teklif etmiftir, ikinci aıaca)<!J 
tcııplıınması takarrür e1lmt bul 
tUl>dan hususatı mezk<lttnın tet)ll 

u müzakensi için alacakları .. ~-"' 
men wya tamamen kabul edili" 
oı.ı. alacaklılarm 4-2-932 pe~ 
be günü saat 14 te daired.: haııt 
lwmıaları ilin olunur. 

----·-··---
MlLLlYET MATBA 


